
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู

อําเภอนาแก   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,752,200 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,147,924 บาท
งบกลาง รวม 6,147,924 บาท

งบกลาง รวม 6,147,924 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 77,870 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ ในอัตราร้อย
ละ 5 ของพนักงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตายหรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 
ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม) ตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 
ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,108,800 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามฐานข้อมูลการลงทะเบียนที่มีสิทธิได้รับเงิน 
จํานวน 533 คน ในอัตราขั้นบันได รายละ 600, 700, 800, 
1,000 บาท/เดือน โดยตั้งงบประมาณตามจํานวนผู้สูงอายุ
จากฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่บันทึกในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยความพิการให้กับคนพิการในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู ตามฐานข้อมูลการลงทะเบียนที่มีสิทธิได้รับ
เงินในอัตรารายละ 800,1,000 บาท/เดือน จํานวน 150 คน  
ตั้งไว้ 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุดที่ มท 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 130 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 78,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสที่มี
สิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพ จํานวน 13 คนๆ ละ 500 บาท ตอเดือน  
12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินเบี้ย
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนสุด ที่ มท 0810.6/ว1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 4
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เงินสํารองจาย จํานวน 54,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย
เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย
หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นการสวนรวมได้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

รายจายตามข้อผูกพัน

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

เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดินวัดโพธิ์ชัย (ที่ธรณีสงฆ) บ้านขัวสูง หมูที่ 6
 ตามสัญญาเชาที่ดิน สัญญา ที่ 1/2565 ตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 299,714 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ประจําปี โดยไมรวมรายได้
เงินอุดหนุน พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสีชมพู จํานวน 10,000 บาท

สําหรับจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
สีชมพู โดยยึดหลักประชาชนออมหนึ่งสวน องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นสมทบหนึ่งสวน รัฐบาลหนึ่งสวน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
ตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2553 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 7

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 60,000 บาท

สําหรับจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้ง
งบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/
ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 และประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 5
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,341,590 บาท

งบบุคลากร รวม 4,588,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,447,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายกองคการบริหารสวนตําบล
สีชมพู จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน และเงินเดือนให้แกรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสีชมพู 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน และคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 2 อัตราๆ 
ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
และคาตอบแทนพิเศษให้แกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสีชมพู จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน 
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 763,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู จํานวน 1 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน คาตอบแทนให้แกรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู 1 อัตราๆ ละ 9,180 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน และคาตอบแทนให้แกสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลสีชมพู 5 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 
12 เดือน คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,140,270 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,379,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 6 ตําแหนง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี และอัตรา
ที่กําหนด 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 ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 330 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 6 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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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 
12 เดือน รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน และหัวหน้าสํานักปลัด 
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 472,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น 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 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่มีสิทธิ
ได้รับตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําพิเศษให้แกปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,661,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 236,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 221,900 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 171,900 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 30,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 
12 กันยายน 2561
(3) คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกฯ 
หรือคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู จํานวน  20,000 บาท 
สําหรับจายเป็นคาสมนาคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
ที่ได้รับการแตงตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดําเนินการคัดเลือกฯ
หรือคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู เชน คาตอบแทนการ
ออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคําตอบ การสอบ
สัมภาษณ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2555 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
และบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 2 
อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธันวาคม 2559
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โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ของ อบต.สีชมพู

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการของ อบต.สีชมพู โดยจายเป็น
คาจ้างสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการจัดเก็บข้อมูลความ
พึงพอใจของผู้รับบริการที่มีตอการให้บริการของ อบต.สีชมพู 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 7

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ  คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม
ตางๆ คาประกันภัย คาประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาจ้างถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท และอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในรูปแบบ ระเบียบและ
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ 
คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุม
ราชการ เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 
5 กุมภาพันธ 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและเข้ารับการ
ฝึกอบรม คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทาง
ดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด เชน การประชาสัมพันธ การ
รณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0820.2/
ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2563
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โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจําปี พ.ศ.2566 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ประจําปี พ.ศ.2566 เชน คาอาหาร 
คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาวัสดุเครื่อง
เขียน คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาถายเอกสาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 133 ลําดับที่ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
สิ่งกอสร้าง และอื่นๆ ในรายจายประเภทนี้ตามที่กําหนดใน
รูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่นตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 245,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเป็น 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบ
และอะไหล เชน เก้าอี้พลาสติก เครื่องเย็บกระดาษ 
พระพุทธรูป พระบรมรูป หนังสือ เครื่องคิดเลข พรม 
แผนป้ายชื่อสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม 
กระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน ปากกา  
ดินสอ หมึกน้ํายาลบคําผิด และอื่นๆในรายจาย
ประเภทนี้ ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการ
งบประมาณของท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ จําแนกเป็น 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล 
เชน หม้อ กระทะ มีด ถัง ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรอง ที่นอน 
เตารีด ถังแกส กระติกน้ําร้อน ผงซักฟอก หมอน ผ้าปู
ที่นอน ผ้าปูโตะ ฯลฯ และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ 
ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณ
ของท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง โดยสภาพ 
จําแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
และอะไหล  เชน ไขควง ประแจ แมแรง กระจกโค้งมน 
ล็อคเกียร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
กรวยจราจร  ยางรถยนต สายไมล ฟิลมกรองแสง 
น้ํามันเบรก เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) แบตเตอรี่ 
ชุดเกียรรถยนต หม้อน้ํา หัวเทียน ล้อ และอื่นๆในราย
จายประเภทนี้ ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และ
วิธีการงบประมาณของท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น โดยสภาพ จําแนกเป็น 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหลสําหรับ
เครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต  รถยนตสวนกลาง 
รถพยาบาลฉุกเฉิน รถบรรทุกน้ําที่ใช้ปฏิบัติงานในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล และรถยนตหนวยงานอื่นที่เทศบาล
ขอรับการสนับสนุนชวยเหลือการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น น้ํามัน
เครื่อง สารหลอลื่น ถาน กาส และอื่นๆที่เบิกจายได้ตาม
ระเบียบและวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร โดยสภาพ จําแนกเป็น 
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล เชน 
ขาตั้งกล้อง เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระดาษโปสเตอร พูกัน 
สี ฟิลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป 
แผนซีดี) และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนดใน
รูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร โดยสภาพ 
จําแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
และอะไหล เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล (CPU) เมนบอรด เม้าท คียบอรด เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ (เชน Hard Disk , 
CD-ROM ฯลฯ) และอื่นๆ ในรายจายประเภทนี้ ตามที่
กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของ
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 585,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการรักษามิเตอร และคากระแสไฟฟ้าที่
ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล  และอื่นๆในรายจาย
ประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2563

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดูแลรักษามาตรวัดน้ํา คาน้ําประปาที่
ใช้ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล และอื่นๆ ในรายจาย
ประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวัน
ที่ 30 กันยายน 2563
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท ภายในประเทศทางไกลระหวาง
ประเทศ คาโทรศัพทเคลื่อนที่ คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย 
คาเชื่อมตอบริการอินเตอรเน็ต และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2563

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ในกิจการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการรับเงิน 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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 73,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาเชื่อม
ตอบริการอินเตอรเน็ต คาการสื่อสารอื่นๆ คาเคเบิลทีวี 
คาโทรภาพ และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 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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งบลงทุน รวม 63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 21,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 
1 ชุด โดยมีคุณลัษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม
เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตซ 1 ตัว 
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไมเกิน 15 เมตร
8) คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงคาติดตั้งแยก
จากราคาเครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-
24,000 บีทียู 3,000 บาท ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 
1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อซอม
แซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึง
คาซอมแซมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง) เชน เปลี่ยนถัง
บรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทําสีใหม
ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหมฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆในการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นระดับอําเภอให้แก อบต.หนองสังข ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 134 ลําดับที่ 8

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 453,006 บาท
งบบุคลากร รวม 355,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,980 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 12 เดือน โดยจายให้นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชํานาญการ 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 97,026 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,026 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 32,226 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 30,226 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 2,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิและ
ได้รับอนุมัติให้เบิกคาเชาบ้าน ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
และบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจาย
เป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการ
ติดตอสื่อสาร คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อําเภอและตําบล พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 2,319,990 บาท
งบบุคลากร รวม 1,942,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,942,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,515,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล พร้อมทั้งปรับปรุง
เงินเดือน จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี และอัตราที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น 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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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก
ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 
12 เดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 384,480 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 
0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 377,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,550 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,550 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 160,550 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 10,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
และบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 152,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 1 
อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม  
คาประกันภัย คาประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาจ้างถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา 
คาติดตั้งโทรศัพท และอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในรูปแบบ 
ระเบียบและวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและเข้ารับการ
ฝึกอบรม คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 
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โครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการออกให้บริการรับชําระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง โดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับ คาวัสดุ 
เครื่องเขียน อุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ.2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2550 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 135  ลําดับที่ 10

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
สิ่งกอสร้าง และอื่นๆ ในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนดใน
รูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนก
เป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ
ประกอบและอะไหล เชน เก้าอี้พลาสติก เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระพุทธรูป 
พระบรมรูป หนังสือ เครื่องคิดเลข พรม  พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุม  กระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชน  ปากกา  ดินสอ หมึก น้ํายาลบคําผิด 
และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนด
ในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณ
ของท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวโดยสภาพ จําแนก
เป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและ
อะไหล เชน หม้อ กระทะ มีด ถัง  ถ้วยชาม แก้วน้ํา  
จานรอง ที่นอน เตารีด ถังแกส กระติกน้ําร้อน 
ผงซักฟอก หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโตะ ฯลฯ 
และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนดในรูปแบบ 
ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  โดยสภาพ จําแนก
เป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและ
อะไหล เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวย
ประมวลผล (CPU)เมนบอรด เม้าท คียบอรด เครื่องอาน
และบันทึกข้อมูลแบบตางๆ (เชน Hard Disk ,CD-ROM 
ฯลฯ) เครื่องกระจายสัญญาณ  เมมโมรี่ชิบ เชน RAM  
โปรแกรมคอมพิวเตอร และอื่นๆ ในรายจาย ประเภทนี้
ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณ
ของท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 250,960 บาท
งบบุคลากร รวม 246,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 246,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 246,960 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 12 เดือน โดยจายให้นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน (ปก./ชก.) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 4,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 2,000 บาท

คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จํานวน 
2,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 910,460 บาท

งบบุคลากร รวม 549,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 413,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 12 เดือน โดยจายให้เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 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 112,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กําหนด 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 ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่มีสิทธิ
ได้รับตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 360,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 68,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 37,000 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 35,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นราย
จายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 2,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
และบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามหลัก
เกณฑและอัตราที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 292,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 282,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 
3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
สิ่งกอสร้าง และอื่นๆ ในรายจายประเภทนี้ตามที่กําหนด
ในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 94,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 94,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ชวงเทศกาลสําคัญ เชน คาวัสดุ อุปกรณตางๆ คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจายในการดําเนินกิจกรรม 
เพื่อให้การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 
25 ธันวาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 1

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําปี พ.ศ. 
2566

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชน คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาวัสดุ คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาป้ายไวนิล คาจ้างเหมาบริการตางๆ  
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้องจายในการดําเนินกิจกรรม 
เพื่อให้การดําเนินโครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค 
ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ.2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 137 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาอาหาร 
คาน้ําดื่ม คาวัสดุ  คาสมนาคุณวิทยากร คาเบี้ยเลี้ยง คาป้าย
ไวนิล คาจ้างเหมาบริการตางๆ  และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
ต้องจายในการดําเนินกิจกรรม เพื่อให้การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 440 
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 137 ลําดับที่ 7

ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงโดยสภาพ จําแนก
เป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและไหล เชน 
ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายดับเพลิง ฯลฯ และอื่นๆ ใน
รายจายประเภทนี้ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการ
งบประมาณของท้องถิ่น ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 281,080 บาท

งบบุคลากร รวม 222,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 222,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 12 เดือน โดยจายให้นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 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 58,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,840 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,840 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 18,840 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 2,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิและได้
รับอนุมัติให้เบิกคาเชาบ้าน ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,730,490 บาท
งบบุคลากร รวม 2,259,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,259,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,553,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
สีชมพู พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 4 อัตรา ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.จ. และ 
ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 16 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงในสายงานการสอน สายงาน
นิเทศการศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา และ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 352,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 16 ลงวันที่ 
4 เมษายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล ที่ดํารงตําแหนงในสายงานการสอน สายงานนิเทศ
การศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา และพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 328,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเงินเดือนให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา 
เฉพาะตําแหนงที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เป็น
ผู้กําหนด จํานวน 2 อัตรา ตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น 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

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอนในสถานศึกษา) 
เฉพาะตําแหนงที่กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้กําหนด ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,452,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 173,940 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 170,940 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 160,940 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 10,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 743,880 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 169,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน 
คาเครื่องแบบนักเรียน คากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู จํานวน 3 แหง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 123 ลําดับที่ 8

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและเข้ารับการ
ฝึกอบรม คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน เป็นต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 
เชน คาจัดสถานที่เวทีการแสดง คาวัสดุอุปกรณ 
คาของขวัญ ของรางวัล และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการ/กิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา 
และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 121 ลําดับที่ 1

อาหารกลางวัน (ศพด.) จํานวน 493,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุน อาหารกลางวัน (ศพด.) จํานวน 
72 คนๆ ละ 28 บาท 245 วัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู จํานวน 3 แหง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 125 ลําดับที่ 13
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ค่าวัสดุ รวม 534,450 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 534,450 บาท

(1) เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 18,000 บาท 
โดยสภาพ จําแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณและอะไหล เชนหม้อ กระทะ มีด ถัง ถ้วยชาม แก้วน้ํา 
จานรอง ที่นอน เตารีด กระติกน้ําร้อน ผงซักฟอก หมอน 
ผ้าปูที่นอน ฯลฯ และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนด
ในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(2) คาอาหารเสริม(นม) จํานวน  370,050 บาท เพื่อจายเป็น
คาอาหารเสริม(นม) สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 
3 แหง จํานวน 182 คนละๆ 7.82 บาท 260 วัน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122  ลําดับที่ 3
(3) คาอาหารเสริม(นม) จํานวน 146,400 บาท เพื่อจายเป็น
คาอาหารเสริม(นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
สีชมพู จํานวน 3 แหง จํานวน 72 คนละๆ 7.82 บาท 260 วัน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 122 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,019,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,019,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,019,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก
โรงเรียนในพื้นที่ อบต.สีชมพู จํานวน 3 แหง จํานวน 182 คนๆ
ละ 28 บาท 200 วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยราย
ได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122  ลําดับที่ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) เชน น้ํายาแอลกอฮอล วัสดุอุปกรณ 
อุณหภูมิวัดไข้ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 120 ลําดับที่ 20

โครงการพนหมอกควันและรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพนหมอกควันและรณรงค
กําจัดลูกน้ํายุงลาย เชน น้ํามันสวนผสม คาจ้างเหมาบริการ ทราย
อะเบท และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 3
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โครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล : กิจกรรมการจัดทํา
ไม้กวาดขวดพลาสติก พ.ศ.2566

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล : กิจกรรมการจัดทําไม้กวาดขวดพลาสติก พ.ศ.2566 เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร อาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 2

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณตางๆ 
และคาจ้างเหมาบริการอาสาสมัครปศุสัตว 
และรายจายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
ในการจัดสวัสดิการสัตวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562  และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 
ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 
โดยสภาพ จําแนกเป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง 
และวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน กระบอกตวง 
หูฟัง เปลหามคนไข้ เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง 
เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลี ผ้าพันแผล เวชภัณฑ 
ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง หลอดแก้ว  
หลอดเอกซเรย น้ํายาพนฆาเชื้อไข้หวัดนก น้ํายาพน
หมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคระบาดตางๆ วัสดุในการ
ป้องกันไข้เลือดออก หรือรายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

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

อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข หมูที่ 1-7 ให้กับคณะกรรมการหมูบ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 1505 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 698,860 บาท

งบบุคลากร รวม 581,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 581,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,660 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้นักพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 179,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุง พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 95,040 บาท
ค่าตอบแทน รวม 65,040 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 53,040 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 49,040 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 4,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
และบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทาง
สังคม ประจําปี 2566

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อให้ความชวยเหลือประชาชน กรณีเยียวยาหรือ
ฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย กรณีการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกรณีการให้ความ
ชวยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่
ได้รับความเดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือ
ตนเองได้ในการดํารงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตได้ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยคาใช้จายในการสงเคราะหผู้ป่วยที่ยากไร้
ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2560 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 111 ลําดับที่ 3
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
(4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตําบลสีชมพู

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมชมรมผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลสีชมพู เชน คาตอบแทนวิทยากร 
คาอาหาร คาอาหารวางพร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คารับรอง คาใช้
จายเกี่ยวกับสถานที่และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับ
โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 113 ลําดับที่ 4

โครงการสงเสริมสุขภาพกายใจ ใสใจผู้สูงอายุ ตําบลสีชมพู ประจําปี 
2566

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมสุขภาพกายใจ 
ใสใจผู้สูงอายุ ตําบลสีชมพู ประจําปี 2566 เชน 
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม น้ําดื่ม คารับรอง คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน การจัด
กิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 114 ลําดับที่ 8
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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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาตําบล (กีฬาต้าน
ยาเสพติด) เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล คาอาหาร คาอาหารวาง
พร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 2

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

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน อาทิเชน 
ลูกฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลยบอล ตาขายกีฬา ตาขาย
ตะกร้อ นกหวีด นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:17:05 หน้า : 47/66



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 287,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้านตําบลสีชมพู จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการแขงขันเรือพายและกีฬาพื้นบ้าน
ตําบลสีชมพู เชน คารางวัล คาถ้วยรางวัล คาอาหาร คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 6

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประเพณีลอยกระทง เชน 
คารางวัล คาถ้วยรางวัล คาอาหาร คาอาหารวางพร้อม
เครื่องดื่ม น้ําดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา 
คาจัดสถานที่ คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 137,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 137,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนม 
(การจัดทําเรือไฟและพิธีรําบูชาพระธาตุพนม) ประจําปี 2566

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานประเพณีไหลเรือไฟ และงาน
กาชาดจังหวัดนครพนม (การจัดทําเรือไฟและพิธีรําบูชาพระธาตุ
พนม) ประจําปี 2566 ให้แกสภาวัฒนธรรมอําเภอนาแก ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 12

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการนมัสการพระธาตุศรีคุณและงานบุญมหาชาติ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการงานนมัสการพระธาตุศรีคุณและ
งานบุญมหาชาติให้แกสภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 11

โครงการประเพณีฟ้อนรําโบราณ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีฟ้อนรําโบราณให้แก
สภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 3

โครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดถ้ําช้าง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ําพระวัดถ้ําช้าง
ให้แกสภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 4
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โครงการประเพณีสรงน้ําพระห้วยเกิ้ง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ําพระห้วยเกิ้ง
ให้แกสภาวัฒนธรรมตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 5

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,002,340 บาท

งบบุคลากร รวม 998,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 998,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 615,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
2 อัตรา จํานวน 12 เดือน โดยจายให้ผู้อํานวยการ
กองชาง นายชางโยธา 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 ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 17,460 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของนายชางโยธา 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

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก
ผู้อํานวยการกองชาง เดือนละ 3,500 บาท 
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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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 276,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงให้แกพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือสํานักงาน 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
ตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และ
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 673,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 161,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 103,600 บาท

(1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับ
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด จํานวน 63,600 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จํานวน 40,000 บาท อาทิเชน บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และ พนักงานจ้าง ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ เกี่ยวกับกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบลสีชมพู ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นที่มีสิทธิและได้
รับอนุมัติให้เบิกคาเชาบ้าน ตามอัตราที่กําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น
และบุคคลที่มีสิทธิได้รับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 422,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 282,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป จํานวน 
3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ  คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ยประกัน คาธรรมเนียม  
คาประกันภัย คาประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง คาจ้างถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คาจัดทําเอกสาร
เผยแพรประชาสัมพันธ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท และอื่นๆ ตามที่กําหนดไว้ในรูปแบบ ระเบียบและ
วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ 
คาเชาที่พัก  คาลงทะเบียนในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมคาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1797 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
สิ่งกอสร้าง และอื่นๆ ในรายจายประเภทนี้ตามที่กําหนด
ในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานโดยสภาพ จําแนกเป็น วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล  เชน  เก้าอี้พลาสติก เครื่องเย็บกระดาษ 
พระพุทธรูป พระบรมรูป หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่อง
เจาะกระดาษ พรม แผนป้ายชื่อสํานักงาน พวงมาลัย 
พวงมาลา พานพุม กระดาษ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน  
ปากกา  ดินสอ หมึก น้ํายาลบคําผิด และอื่นๆในรายจาย
ประเภทนี้ ตามที่กําหนดในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการ
งบประมาณของท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยสภาพ จําแนกเป็น วัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและอะไหล เชน 
ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า ฟิวส หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมค สายอากาศ/เสาอากาศเครื่องรับ
วิทยุ/โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอกลําโพง 
แผงวงจร ฯลฯ และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนดใน
รูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างโดยสภาพ จําแนกเป็น วัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณและอะไหล เชน 
ไม้ตางๆ ค้อน คีม จอบ ชะแลง เสียม เลื่อย กบไสไม้ 
เทปวัดระยะ สวาน อางล้างมือ โถส้วม อิฐ  ปูน  ทราย  
ตะปู กระเบื้อง ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ 
ทอบาดาล และอื่นๆในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนด
ในรูปแบบ ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  โดยสภาพ จําแนก
เป็น วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณและ
อะไหล  เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง หนวยประมวลผล 
(CPU)เมนบอรด เม้าท คียบอรด เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ (เชน Hard Disk , CD-ROM ฯลฯ) 
และอื่นๆ ในรายจายประเภทนี้ ตามที่กําหนดในรูปแบบ 
ระเบียบ และวิธีการงบประมาณของท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหาร
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 330,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
(ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) ข้อ 8 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกนหลัก 
(8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 
1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
ไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR 4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 8 GB ฯลฯ
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน การปรับปรุง/ซอมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง 
ถนนลูกรัง การปรับปรุงระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า ระบบ
ประปา การปรับปรุงสะพาน การปรับปรุงฝาย การปรับปรุงบอ
บาดาล การปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ การขุดลอกคลอง 
การปรับปรุงอาคาร เชน กั้นห้องที่มีสภาพมั่นคง และทรัพยสิน
อื่นๆ ที่เป็นทรัพยสินของ อบต.สีชมพู ฯลฯ

งานก่อสร้าง รวม 2,684,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,684,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,684,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากที่นานางหลอน 
เอื้อทัดทาน ถึงหน้าบ้านนายประยงค วงคชาชม บ้านขัวสูง หมูที่ 6

จํานวน 130,000 บาท

กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
ไมน้อยกวา 220 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังกลบไหลทาง 
ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 78

โครงการกอสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังผิวจราจร เริ่มจากที่นา
นายไววุฒิ วงศผาบุตร ถึงที่นานางมิตร วงคสีไส 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 5

จํานวน 37,000 บาท

1. งานลงดินไมน้อยกวา 300 ลูกบาศกเมตร (พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ)
2. งานลงลูกรังไมน้อยกวา 60 ลูกบาศกเมตร (พร้อมปรับเกลี่ย
เรียบ) ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 57

วันที่พิมพ : 8/8/2565  10:17:05 หน้า : 58/66



โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก เริ่มจาก
หน้าบ้านนายเกษม ใจเที่ยง ถึงที่ดินนางนภาพร ฤทธิธาดา 
บ้านโพนสนุก หมูที่ 2

จํานวน 200,000 บาท

กอสร้างรางระบายน้ํา คสล.กว้าง 0.45 เมตร 
ความยาว 86 เมตร ลึก 0.40 เมตร พร้อม
ฝาปิดเหล็ก ตามแบบ อบต.สีชมพู 
กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 12

โครงการกอสร้างอาคารที่พักญาติป่าช้า บ้านขัวสูง หมูที่ 6 
และบ้านสะพานสูง หมูที่ 7

จํานวน 300,000 บาท

กอสร้างอาคารที่พักญาติ กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อยกวา 120 ตารางเมตร ตาม
แบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 82 ลําดับที่ 77

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง สายไปหนองเอือด บ้านโพนสนุก 
หมูที่ 2

จํานวน 100,000 บาท

ซอมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง จํานวน 400 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 58 ลําดับที่ 14

โครงการซอมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ อบต.สีชมพู จํานวน 296,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ อบต.สีชมพู 
โดยเปลี่ยนโครงหลังคา งานฝ้าเพดาน ประตู-หน้าตาง 
กออิฐบล็อคพร้อมฉาบเรียบและงานสุขภัณฑ 
ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 92 
ลําดับที่ 111

โครงการตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ้านสีชมพู หมูที่ 1 จํานวน 286,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ้านสีชมพู หมูที่ 1 
โดยมีการเปลี่ยนโครงเหล็กหลังคา ไฟฟ้า ประตู กระเบื้อง 
สุขภัณฑ ทาสี ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 93 ลําดับที่ 112
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โครงการปรับปรุงทําความสะอาดขุดลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบาย
น้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน บ้านขัวสูง หมูที่ 6

จํานวน 20,000 บาท

ปรับปรุงทําความสะอาดขุดลอกสิ่งปฏิกูลภายใน
รางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน พร้อม
เคลื่อนย้ายทิ้ง ความยาว 150 เมตร 
(รางระบายน้ํา คสล.ชนิดฝาปิดแบบเหล็ก) 
ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนดเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 52 ลําดับที่ 9

โครงการปรับปรุงทําความสะอาดขุดลอกสิ่งปฏิกูลภายในรางระบาย
น้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน บ้านสะพานสูง หมูที่ 7

จํานวน 20,000 บาท

ปรับปรุงทําความสะอาดขุดลอกสิ่งปฏิกูลภายใน
รางระบายน้ํา คสล.ภายในหมูบ้าน พร้อม
เคลื่อนย้ายทิ้ง ความยาว 220 เมตร 
(ทอ คสล.ขนาด 0.30x1.00 เมตร) ตามแบบ 
อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 52 ลําดับที่ 10

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสี่แยก
บ้านนายธีรพงษ นาก้อนทอง ถึงหน้าบ้านนายประจวบ โถสุวรรณ 
บ้านสีชมพู หมูที่ 1

จํานวน 170,500 บาท

กว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 1
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โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. พร้อมขยายไหลทาง 
คสล. เริ่มจากสี่แยกบ้านนางแพ สาระบุตร ถึงหน้าบ้าน
นายมุกดา คําคนซื่อ บ้านเหลาทุง หมูที่ 4

จํานวน 150,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 78 ทอน ความยาว 80 เมตร 
พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร จํานวน 
8 บอ พร้อมงานขยายไหลทาง คสล. กว้าง 
0.60 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่คอนกรีตไมน้อยกวา 7.20 ลูกบาศกเมตร 
ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 67 ลําดับที่ 37

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน
นางประยูร วงคผาบุตร ถึงหน้าบ้านนายเวนร หาญมนตรี 
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมูที่ 5

จํานวน 105,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 81ทอน ความยาว 
83 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 7 บอ ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 75 ลําดับที่ 58

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน
นางวันเพ็ญ ชาวน้ําแจะ ถึงหลังบ้านนางบุญยอ วงคชาชม 
บ้านสะพานสูง หมูที่ 7

จํานวน 130,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 105 ทอน ความยาว 
109 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 10 บอ ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 85 ลําดับที่ 84
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โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน
นางสมใจ วงคคําหูม ถึงตรงข้ามบ้านนายป่าน สาระบุตร 
บ้านเหลาทุง หมูที่ 3

จํานวน 75,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 56 ทอน ความยาว 
58 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 6 บอ ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 62 ลําดับที่ 24

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน
นางเสวียง รูปงามถึงหน้าบ้านนายเล็ก เสนาชวย บ้านสีชมพู 
หมูที่ 1

จํานวน 66,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 48 ทอน ความยาว 
50 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 6 บอ ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 53 ลําดับที่ 2

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน
นางเอราวัณ เสนาชวย ถึงหน้าบ้านนางคําคู บุตรดี 
บ้านเหลาทุง หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 76 ทอน ความยาว 
79 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 8 บอ ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 23
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โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน
นายพงษเพชร คําคนซื่อ ถึงตรงข้ามวัดโพธิ์ศรี บ้านเหลาทุง 
หมูที่ 3

จํานวน 75,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 56 ทอน ความยาว 
58 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 6 บอ ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 22

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. เริ่มจากหน้าบ้าน
นายอาพร วงคแสนชัย ถึงหน้าบ้านนายนพพร คําคนซื่อ 
บ้านสีชมพู หมูที่ 1

จํานวน 66,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 48 ทอน ความยาว 
50 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 6 บอ ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 4

โครงการวางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล.พร้อมขยายไหลทาง 
คสล. เริ่มจากสี่แยกบ้านนายเจียม คําคนซื่อ ถึงหน้าบ้าน
นายเกสี คําคนซื่อ บ้านเหลาทุง หมูที่ 4

จํานวน 100,000 บาท

วางทอระบายน้ําพร้อมบอพัก คสล. งานวางทอ คสล. 
0.30x1.00 เมตร จํานวน 59 ทอน ความยาว 
60 เมตร พร้อมบอพัก คสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร 
จํานวน 6 บอ พร้อมงานขยายไหลทาง คสล. 
กว้าง 0.60 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณคอนกรีตไมน้อยกวา 5.40 ลูกบาศกเมตร
ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 68 ลําดับที่ 38
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอเมนประปาภายในหมูบ้าน บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมูที่ 5

จํานวน 158,000 บาท

วางทอ PVC ขนาด 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร 
ชั้น 8.5 จํานวน 380 ทอน พร้อมเชื่อม
ตอระบบประปา บ้านเหลาทุง หมูที่ 4 
ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 75 
ลําดับที่ 59

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง ภายในหมูบ้าน บ้านเหลาทุง หมูที่ 3 จํานวน 50,000 บาท

โคมไฟโซลาเซลล ขนาดไมน้อยกวา 300 w จํานวน 10 โคม 
สูงไมน้อยกวา 5 เมตร ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 61 ลําดับที่ 21

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสวาง ภายในหมูบ้าน บ้านเหลาทุง หมูที่ 4 จํานวน 50,000 บาท

โคมไฟโซลาเซลล ขนาดไมน้อยกวา 300 w จํานวน 10 โคม 
สูงไมน้อยกวา 5 เมตร ตามแบบ อบต.สีชมพู กําหนด 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้าที่ 74 ลําดับที่ 56
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสีชมพู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลสีชมพู เชน 
คาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ โครงการสาธิต เบี้ยประชุม
คณะกรรมการ และคาใช้จายอื่นๆ ฯลฯ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุสิ้นเปลือง อาทิเชน สารเคมีป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีก และสัตวน้ํา 
วัสดุเพาะชํา ฯลฯ และรายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น 
ปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน สืบสานสู 90 ล้านต้น"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาร น้ําดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 3

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการ เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร
วางพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาร น้ําดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในการจัดทําโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 132 ลําดับที่ 4
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