
ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีชมพู 
อ ำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

 

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
ประมำณกำร 

ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 15,541,023.00 17,702,748.00 17,815,731.00 

  งบบุคลากร 13,644,865.39 17,484,132.00 17,499,096.00 

  งบด าเนินงาน 9,510,932.34 16,256,523.00 13,122,173.00 

  งบลงทุน 1,219,060.00 6,918,597.00 3,832,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,716,852.88 2,623,000.00 4,710,600.00 

  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 20,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 44,647,733.61 61,000,000.00 57,000,000.00 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค ำแถลงงบประมำณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

    

1. รำยรับ    

        

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี  2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 22,975.00 50,000.00 30,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

210,482.40 200,000.00 150,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 603,755.36 150,000.00 150,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย์ 

494,995.00 300,000.00 300,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,995.66 20,000.00 20,000.00 

  รวมรำยได้จัดเก็บเอง 1,365,203.42 720,000.00 650,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,203,404.02 25,000,000.00 22,350,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,203,404.02 25,000,000.00 22,350,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 32,932,610.41 35,280,000.00 34,000,000.00 

  รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

32,932,610.41 35,280,000.00 34,000,000.00 

รวม 56,501,217.85 61,000,000.00 57,000,000.00 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีชมพู 
อ ำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

 

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2563 
ประมำณกำร 

ปี 2564 
ประมำณกำร 

ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 15,541,023.00 17,702,748.00 17,815,731.00 

  งบบุคลากร 13,644,865.39 17,484,132.00 17,499,096.00 

  งบด าเนินงาน 9,510,932.34 16,256,523.00 13,122,173.00 

  งบลงทุน 1,219,060.00 6,918,597.00 3,832,400.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,716,852.88 2,623,000.00 4,710,600.00 

  งบรายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 20,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 44,647,733.61 61,000,000.00 57,000,000.00 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
     



  

 

 
  

      

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เรื่อง 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีชมพู 

อ ำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

        
 

 

 

 

 

 

 

        



บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

        

 
     

ด้ำน รวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,868,396 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 313,180 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 13,869,085 

  แผนงานสาธารณสุข 1,286,180 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,400,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 436,080 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 355,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,536,348 

  แผนงานการเกษตร 70,000 

ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 17,815,731 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 57,000,000 
 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีชมพู 
อ ำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

 
       

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู และโดยอนุมัติของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000 
บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,868,396 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 313,180 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 13,869,085 

  แผนงานสาธารณสุข 1,286,180 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,400,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 436,080 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 355,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,536,348 

  แผนงานการเกษตร 70,000 



ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 17,815,731 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 57,000,000 
 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

 
       

งบ ยอดรวม 
รวมรำยจ่ำย 0 

 
       

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
       

 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    

  ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 
   

 

    

   (ลงนาม)................................................ 
 

      (นายท านอง  จันวัน) 

 
  

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสีชมพู 

อนุมัติ  

    

    

(ลงนาม)..................................................  

(นายปรัตถกร  บุสาวรรณกร)  



ต าแหน่ง นายอ าเภอสีชมพู  

 

 
              

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น 

        
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  57,000,000   บำท  แยกเป็น  

 

รำยได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภำษีอำกร รวม 30,000 บำท 

 
 

ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

 
 

ภาษีป้าย จ านวน 10,000 บาท 

 หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต รวม 150,000 บำท 

 
 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 500 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 122,000 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 10,000 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 500 บาท 

 
 

ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 10,000 บาท 

 
 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 5,000 บาท 

 หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 150,000 บำท 



 
 

ดอกเบี้ย จ านวน 100,000 บาท 

 
 

ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน 50,000 บาท 

 หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภค และกิจกำรพำณิชย์ รวม 300,000 บำท 

 
 

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอ่ืน ๆ จ านวน 300,000 บาท 

 หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 20,000 บำท 

 
 

รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 20,000 บาท 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภำษีจัดสรร รวม 22,350,000 บำท 

 
 

ภาษีรถยนต์ จ านวน 20,000 บาท 

 
 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 11,000,000 บาท 

 
 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 10,630,000 บาท 

 
 

 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 
จ านวน 

 
100,000 

 
บาท 

 
 

ภาษีสรรพสามิต จ านวน 200,000 บาท 

 
 

ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 100,000 บาท 

 
 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

จ านวน 200,000 บาท 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 34,000,000 บำท 

 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 34,000,000 บาท 

 

 

 



 

 

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 

        

                 
ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 57,000,000 บำท แยกเป็น  

แผนงำนงบกลำง 

 งบกลำง รวม 17,815,731 บำท 

  งบกลำง รวม 17,815,731 บำท 

   งบกลำง รวม 17,815,731 บำท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 100,000 บาท 

      

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0809.5 / ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
    - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
    - หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่0809.5 /
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่ากองทุนเงินทดแทน ให้กับลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วยถึงแก่กรรม หรือสูญหาย เนื่องจากการท างานโดยไม่
ต้องค านึงถึงเวลาและสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ท าให้ประสบอันตราย
นั้น ๆ โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทนเพียงฝ่ายเดียว 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว4172 ลง
วันที่ 24 ะันวาคม 2561 

      

   เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอ่ืน ๆ จ านวน 200,000 บาท 

      
      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังต่อไปนี้ 
      



    1.กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4 / ว 2502  ลง
วันที่ 20 สิงหาคม 2553 
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 / ว 4295 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12,200,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งจ่าย 12 เดือน 

    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

      

   เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 4,400,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยคนพิการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ .2559 

      

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 72,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์ จ านวน 12 ราย ๆละ 500 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน 
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

      

   เงินส ารองจ่าย จ านวน 191,731 บาท 

      

      รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณี
การป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนร่วม เช่น  กรณีเกิดภัยธรรมชาติ  น้ าท่วม  ภัยแล้ง  ฯลฯ 
    ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของอปท. พ.ศ.2560 
    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0313.4/ ว 667 ลง
วันที่  12 มีนาคม 2545 

      

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 460,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบบ าเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - ส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน

      



ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
     - ส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5 / ว 31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 

    เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพต าบลสีชมพู จ านวน 187,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพต าบลสีชมพู 
    เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 
 
 
 

      

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 งำนบริหำรทั่วไป รวม 10,741,520 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 6,546,120 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 3,089,520 บำท 

   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

      (1) เงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือน
ละ 20,400 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน  244,800 บาท 
    (2) เงินเดือน รองนายกฯ  จ านวน  2  อัตรา  เดือน
ละ  11,220 บาท/คน  ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน  269,280  บาท 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557 

      



   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      (1) เงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือน
ละ  1,750 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน  21,000 บาท 
    (2) เงินประจ าต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 2 อัตรา  เดือนละ 1,760  บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 21,120
บาท 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557 

      

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

      (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกอบต. เดือนละ 1,750บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท 
    (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายกอบต. เดือนละ 880
บาท 2 อัตรา ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน  21,120บาท 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร

      



ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557 

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

      -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ  เดือน
ละ 7,200  บาท  ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 2,404,800 บาท 

      

      1)เงินค่าตอบแทนประธานสภาอบต.  เดือนละ 11,220บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640  บาท 
    (2)เงินค่าตอบแทนรองประธานสภาอบต. เดือนละ 9,180 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท 
    (3) เงินค่าตอบแทนเลขานุการ สภาอบต. เดือนละ 7,200 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
    (4) เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.
จ านวน  24  คนๆ ละ  7,200  บาท เดือนละ 172,800  บาท เป็น
เงิน 2,073,600บาท  
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร

      



ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2557 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 3,456,600 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,472,120 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 6 อัตรา (ส านกัปลัด) ประกอบด้วย 
    (1).ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ 45,750 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 549,000  บาท      
    (2). รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เดือนละ 37,410 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 448,920 บาท      
    (3). หัวหน้าส านักปลัด เดือนละ 39,080 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 468,960 บาท 
    (4).นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เดือนละ 33,560 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 402,720 บาท 
    (5). เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน เดือนละ 26,120 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 313,440 บาท 
    (6). นิติกรปฏิบัติการ เดือนละ 24,090 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 289,080 บาท 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

      (1) เงินประจ าต าแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
    (2) เงินค่าตอบแทนปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
    (3) เงินประจ าต าแหน่งรองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
    (4) เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด อบต. เดือน
ละ 3,500 บาท  ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 660,480 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป (ส านักปลัด) จ านวน 5 อัตรา ดังนี้ 
    (1).ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 14,150 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 169,800 บาท 
    (2). คนงานตกแต่งสวน เดือนละ 12,920บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 155,040 บาท 
    (3) พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,970 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 119,640 บาท 
    (4). นักการภารโรง  เดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท 
    (5). คนงานทั่วไป  เดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  5 อัตรา (ส านัก
ปลัด) ประกอบด้วย     
    (1) คนงานตกแต่งสวน  เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท 
    (2)พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท 
    (3) นักการภารโรง เดือนละ 1,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท 
    (4) คนงานทั่วไป   เดือนละ 1,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 3,849,000 บำท 

   ค่ำตอบแทน รวม 886,000 บำท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 516,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ฯลฯ ต้ัง
ไว้ 280,000 บาท 
          เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 
            1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน

      



ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
            2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
    (2)ค่าสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือก ฯ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งไว้  50,000  บาท 
        หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    (3) ค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ต้ัง
ไว้ 42,000 บาท 
        เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2560 
    (4) ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้กับบุคคลที่ท าหน้าที่ช่วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงที่มีภาวะ
พ่ึงพิงในระยะยาว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด ต้ัง
ไว้ 144,000 บาท 
    เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
        ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562 

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 340,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิในการเบิกค่า
เช่าบ้าน  ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จา่ยเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

      



    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
    3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
    4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
    5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

      

   ค่ำใช้สอย รวม 1,858,000 บำท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      



    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ  ค่ารับรองแบบ  ค่าจ้างท าระบบแผนที่
ภาษ ี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่ัาจ้างปรับปรุง
โดเมน website  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค  ค่าท าหมันสัตว์ ค่าฝังกลบขยะมูล
ฝอยฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
 

      

    ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ของที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

    ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน อบต.สีชมพู จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด ส านักงาน อบต. 
    เป็นไปตามหนังสือ สั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลง

      



วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

    ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ต่าง ๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

    ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรเนียมต่างๆในการด าเนินงาน ของ อบต.สีชมพู 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        (1) หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ
ท่ั มท 0808.2/ ว 2633 ลงวนัที่14 สิงหาคม 2552. 
        (2) หนังสือสั่งการมหาดไทยด่วนที่สุด เรื่อง การป้องกันและป้อง
ปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ.ที่ มท ด่วนท่ั
สุด 0808.2/ ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

      

    ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ต่าง ๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 

      



     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

    พนักงานจ้างเหมา จ านวน 420,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าพนักงานจ้างเหมา ในการปฏิบัติงานสารบรรณ งาน
บริการทั่วไป การรับส่งลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล
เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน
ตรวจสอบได้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
     เป็นไปตามหนังสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      (1)ค่ารับรอง  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็น
ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้อง
จ่าย ฯลฯ ในการรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง
ที่ให้การต้อนรับ   ตั้งไว้  10,000  บาท   
    (2)ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ  เป็นค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง  ค่าบริการ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการเลี้ยง
รับรอง ในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม ระเบียบ
หรือ  หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเข้าประชุม ตั้งไว้ 10,000  บาท 
    ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/
ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
    (3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี หรือพิธีทางศาสนา 

      



    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาฯใน
พระราชพิธีวันส าคัญต่างๆตั้งไว้ 10,000  บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    - ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกอบต. จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการเลือกตั้งนายก
อบต. สมาชิกสภา อบต. /กรณีครบวาระ หรือแทนต าแหน่งที่ว่าง 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
    หนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที ่ขก 0023.5 /ว 19448 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
    หนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที ่ขก 0023.28 /ว 1863 ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 175 ล าดับที่ 1) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายเทิดพระเกียรติฯ  ค่าพระบรม
ฉายาลักษณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความจ าเป็นในโครงการ ฯลฯ 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที ่19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 180 ล าดับที่ 14) 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล ของพนักงาน
จ้าง นายกฯ อบต.รองนายกฯ อบต.เลขานุการนายกฯ สมาชิกสภา
ฯ อบต.  และผูััซึ่งนายกฯมอบหมายให้ไปฝึกอบรม สัมมนา 
    เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

      



ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
     3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง นายกฯ อบต.รองนายกฯ อบต.เลขานุการนายกฯ สมาชิก
สภาฯ อบต.  และผู้ซึ่งนายกฯมอบหมายให้ไปฝึกอบรม สัมมนา 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.(ศึกษาดูงาน) 

จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าท่ี
พัก ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร  ค่าของที่
ระลึก ป้ายประชาสัมพันธ์  และเอกสารเกี่ยวกับการอบรมที่
จ าเป็น ฯลฯ                        
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของแรงงาน 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 

      

   ค่ำวัสดุ รวม 690,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 150,000 บาท 



      

      เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ    ปากกา ธง
ชาติ  ตรายาง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง เข่ง มุ้ง หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม  กระจกเงา เตาไฟฟ้า  เตา
น้ ามัน เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข่ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปิ้ง
ขนมปัง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
   -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่  ยางรถยนต์ สายไมล์ เพลา น้ ามัน
เบรก  กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรอง
แสง  ล็อคเกียร์ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      



       กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 300,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
เตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม ก๊าส ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556      
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าฟิล์มถ่ายรูป  กระดาษเขียนโปสเตอร์   ป้าย
ประชาสัมพันธ์  เมมโมรี่การ์ดฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      



   วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า  ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าแป้นพิมพ์  ตลับหมึก ผ้าหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  เม้าส์  แผ่นดิสก ์ โปรแกรม และ ที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าท่อสายส่งน้ า  สายดับเพลิง  อุปกรณ์ดับไฟป่า (เช่น
สายฉีด  ถัง ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง

      



วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   วัสดุจราจร จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร  ป้ายเตือน ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 415,000 บำท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงาน อบต.,และ ศูนย์ อปพร. ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยายน 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 

      

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส านักงาน อบต. ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยายน 2560 

      



    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน อบต. และค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา
สาย ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยายน 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 3,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ดวง
ตรา ไปรษณีย์   ธนาณัติ  ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยายน 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่า
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      



    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยายน 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 

      

  งบลงทุน รวม 331,400 บำท 

   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 331,400 บำท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    จัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าม่านและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ดังนี้ 
    1.ห้องประชุม 
    ช่องแสง  จ านวน  3 จุด 
    กว้าง 3.60 เมตร ยาว  2.50 เมตร กว้าง 10.8 เมตร ยาว  7.50 เมตร 
    2.หน้าต่าง จ านวน 3 จุด 
    กว้าง 3.60 เมตร ยาว 1.30 เมตร กว้าง 10.80 เมตร ยาว 3.90 เมตร 
    3.ฉากหลัง  กว้าง 2.50 ยาว 6.85 เมตร 
    4.หน้าเวที กว้าง 1.20 เมตร ยาว 8 เมตร 
    5.บนเวที กว้าง 3.75 เมตร ยาว 10 เมตร 
    ( ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ) 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 24  ล าดับที่ 16 
 
 

      



    ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 23,600 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 4 หลัง 
    คุณลักษณะ ดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
    2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓  ชิ้น 
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 
    จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 25  ล าดับที่ 18 

      

    โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 22,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะหมู่บูชา 
    คุณลักษณะ ดังนี้ 
    แกะลายปิดทองล่องชาด ขนาดหมู่ 9 หน้า 10  ล่องชาด ท าจากไม้
เบญจพรรณ ขนาดโต๊ะรองกว้าง 1 เมตร ยาว 1.65 เมตร โต๊ะแต่ละตัว
ด้านบน กว้าง 10 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว 
    ( จัดซื้อนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์เนื่องจากมีความเหมาะสมใน
การประกอบศาสนกิจพิธี และงานพิธีต่าง ๆ)  
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1657 
     จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 10 ล าดับที่ 5 

      

    พัดลม จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลม จ านวน 30 ตัว   
คุณลักษณะ 
    พัดลมติดฝาผนัง ขนาด 18 นิ้ว  จ านวน  30 ตัว 
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
   จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 21  ล าดับที่ 10 

      

   ครุภัณฑ์การเกษตร       

    เครื่องพ่นยา จ านวน 50,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา จ านวน 2 เครื่อง  

    คุณลักษณะ 
      



    แบบใช้แรงลม ชนิดสะพายหลัง ขนาด 3.5 แรงม้า  
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 
   จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 25  ล าดับที่ 17 
 

    เครื่องสูบน้ า จ านวน 17,800 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  
    คุณลักษณะ ดังนี้ 
    เครื่องยนต์เบนซิน  สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรตอ่นาที ขนาด 7 แรงม้า 
     บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 
     จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 21  ล าดับที่ 8 

      

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

    เครื่องแปลงขยายวิทยุสื่อสาร จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแปลงขยายวิทยุสื่อสาร  
    คุณลักษณะดังนี้ 
    - ความถี่ ไม่น้อยกว่า 140 -525 MHZ  
    - ก าลังส่งไม่น้อยกว่า 200 วัตต์  
    (นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์
จึงสืบราคาจากท้องตลาด )  
     จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 24  ล าดับที่ 15 

      

    วิทยุสื่อสาร จ านวน 7,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร จ านวน 1 เครื่อง  
    คุณลักษณะ 
    -ระบบเสียงชัดเจน  
    -สามารถปรับก าลังส่งได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
(นอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน ) 
    จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเตมิ ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 23  ล าดับที่ 14 

      



   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 44,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จ านวน 2 เครื่อง 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ 
น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี 
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผล
สูง 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563กระทรวงดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจ

      



และสังคม 
     จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 22  ล าดับที่ 12 

           

  งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 

   เงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 

   เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบริบูรณ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

      เพ่ืออุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอสีชมพู  
    เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 181 ล าดับที่18) 
 
 
 
 
 

      

 งำนวำงแผนสถิติและวิชำกำร รวม 313,880 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 293,880 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 293,880 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 293,880 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 24,490

บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 293,880 บาท 
      

  งบรำยจ่ำยอ่ืน รวม 20,000 บำท 

   รำยจ่ำยอ่ืน รวม 20,000 บำท 

   รายจ่ายอื่น       

    ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยัประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือ
สิ่งก่อสร้าง พัฒนาระบบต่าง ๆ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

      



    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งำนบริหำรงำนคลัง รวม 3,598,436 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 1,871,436 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,871,436 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,058,160 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา (กอง
คลัง) ประกอบด้วย 
    (1) ผู้อ านวยการกองคลัง เดือนละ 29,110  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 349,320 บาท                   
    (2) นักวิชาการเงินและบัญชี  เดือนละ 22,540 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 270,480 บาท              
    (3).เจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 18,265  บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 219,180 บาท 

      



    (4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 18,265  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 219,180 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 48,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 2 อัตรา (กองคลัง) ประกอบด้วย 
    (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 2,000  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท                                
    (2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 2,000  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง เดือน

ละ 3,500 บาท ตั้งจ่าย 12  เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 
      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 687,276 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป  จ านวน 4 อัตรา ประกอบด้วย 
    (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เดือนละ 19,550 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 234,600 บาท   
    (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เดือนละ 14,500 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 174,000 บาท 
    (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เดือนละ 14,223บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 170,676 บาท 
    (4) คนงานทั่วไป เดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน
108,000 บาท 
 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  3 อัตรา  ประกอบด้วย 
    (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  เดือนละ 1,000  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
    (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เดือนละ 1,000  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท   

      



    (3) คนงานทั่วไป เดือนละ 1,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน  เป็น
เงิน 12,000 บาท 

  งบด ำเนินงำน รวม 842,600 บำท 

   ค่ำตอบแทน รวม 562,600 บำท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 545,000 บาท 

      

      (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) แก่
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งไว้ 145,000 บาท 
    (2).เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ด าเนินการเกี่ัยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ตั้งไว้  400,000 บาท 
    เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิในการเบิกค่า
เช่าบ้าน  ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 7,600 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ

      



การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
    3) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
    4) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
    5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

   ค่ำใช้สอย รวม 165,000 บำท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้าย
ชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้าง 

จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งป้าย
ประชาสัมพันธ์ ป้ายชื่อส านักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

       เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างที่
ปรึกษา  ค่าจ้างออกแบบ  ค่ารับรองแบบ  ค่าจ้างท าระบบแผนที่
ภาษ ี ค่าจ้างทนายความ ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี ค่ัาจ้างปรับปรุง
โดเมน website  ค่าตรวจวินิจฉัยโรค  ค่าท าหมันสัตว์ ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง

      



วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
เช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้ซึ่งนายกฯมอบหมายให้ไป
ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ 
     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
     3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    4.เป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง นายกฯ อบต.รองนายกฯ อบต.เลขานุการนายกฯ สมาชิก
สภาฯ อบต.  และผู้ซึ่งนายกฯมอบหมายให้ไปฝึกอบรม สัมมนา 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของแรงงาน 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  

      



    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   ค่ำวัสดุ รวม 100,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ    ปากกา ธง
ชาติ  ตรายาง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าแป้นพิมพ์  ตลับหมึก ผ้าหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  เม้าส์  แผ่นดิสก ์ โปรแกรม และ ที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที ่28 พฤษภาคม  2564 

      

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 15,000 บำท 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 



      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  โทรเลข  ดวง
ตรา ไปรษณีย์   ธนาณัติ  ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยายน 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529 วันที่ 3  สิงหาคม 2560 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 
 
 
 
 

      

  งบลงทุน รวม 884,400 บำท 

   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 884,400 บำท 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จ านวน 854,000 บาท 

      

      รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแค็บ  จ านวน  1 คัน 
    ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2563 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้าที่  17 ล าดับที่ 1 

      

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เครืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000 บาท 

      

      เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรบัประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1 เครื่อง 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย

      



กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

    เครื่องพิมพ์ จ านวน 2,600 บาท 

      

      เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) 
    - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
     เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 

      

    เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,800 บาท 

      
      เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน  1 เครื่อง  

    คุณลักษณะ ดังนี้ 
      



    - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
    - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
    เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน รวม 214,560 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 214,560 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 214,560 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 214,560 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เดือน
ละ 17,880 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 214,560 บาท 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวม 313,180 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 243,180 บำท 



   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 243,180 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 219,180 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย เดือนละ 18,265   บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 219,180 บาท 
      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน

ต าบล ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือน
ละ 2,000  บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 70,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 70,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล จ านวน 50,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุทางจราจรช่วงเทศกาลปี
ใหม่  และเทศกาลสงกรานต์  ค่าน้ าแข็งและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ   
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0804.5/
ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
    - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.4 / ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 115 ล าดับที่  2) 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 20,000 บาท 

      

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่า
เดินทาง หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการฝึกอบรมฯลฯ  
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเตมิ ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 
        2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
        3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

      



        4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2560  
        5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
        6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 7271 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
        7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
    (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 115 ล าดับที่ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนกำรศึกษำ 

 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 13,644,085 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 6,390,912 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 6,390,912 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,083,596 บาท 

      

      (1).ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆ
ละ  36,580 บาท  เป็นเงิน 438,960 บาท 
    (2).นักวิชาการศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือน ๆ ละ 18,520 บาท เป็น
เงิน 222,240 บาท 
    เงินเดือน (พนักงานครู  โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง สังกัด อบต.สี
ชมพู)    ตั้งจ่ายไว้  2,920,464 บาท 
    (1) ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เลขที่
ต าแหน่ง 53081129281 จ านวน  1 อัตราๆละ 37,387  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 448,644.-บาท 
    (2) ครูเลขที่ต าแหน่ง 053081229945 จ านวน 1 อัตราๆ
ละ  31,272  บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 375,264.- บาท 
    (3) ครูเลขที่ต าแหน่ง 053087229946 จ านวน 1 อัตราๆ
ละ 30,967   บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 371,604.- บาท 
    (4) ครูเลขที่ต าแหน่ง 053081229947 จ านวน 1 อัตราๆ
ละ 22,940 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 275,280.- บาท 
    (5) ครูเลขที่ต าแหน่ง 053081229948 จ านวน 1 อัตราๆ
ละ 28,962 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน  347,544 .-บาท 
    (6)ครูเลขที่ต าแหน่ง  053081233428 จ านวน 1 อัตราๆ
ละ 32,127 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 385,524 .-บาท 
    (7)ครูเลขที่ต าแหน่ง  053081233429 จ านวน 1 อัตราๆ

      



ละ 28,962 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 347,544.-บาท 
    (8) ครูเลขที่ต าแหน่ง   053081233430 จ านวน 1 อัตราๆ
ละ 30,755 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 369,060 .-บาท 
    เงินเดือน (พนักงานครู ศพด.ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก) ตั้งจ่าย
ไว้ 1,501,924 บาท 
    (1) ครูเลขที่
ต าแหน่ง 053082202446 จ านวน  1 อัตรา ๆ ละ 29,385 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 352,620 .-บาท 
    (2) ครูเลขที่
ต าแหน่ง 053082202447 จ านวน  1 อัตรา ๆ ละ 26,310  บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 315,720 .-บาท 
    (3) ครูเลขที่ต าแหน่ง 40-2-
0597 จ านวน  1 อัตรา ๆ ละ 23,440 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงนิ 281,280 .-บาท 
     (4) ครูเลขที่
ต าแหน่ง 053082202449 จ านวน  1 อัตรา ๆ ละ 23,882 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 286,584 .-บาท 
    (5) ครูเลขที่
ต าแหน่ง 053082202445 จ านวน  1 อัตรา ๆ ละ 22,144 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 265,728 .-บาท 

               

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ต้ัง

จ่าย 12 เดือนๆละ 3,500 บาท 
      

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 613,200 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการ จ านวน 5 อัตราๆ
ละ 3,500.- บาท/เดือน เป็นเงิน 210,000 บาท 
    เงินวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  3 อัตราๆละ 11,200 บาท/เดือน ต้ัง
จ่ายไว้ 403,200 บาท 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 604,116 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป          
    (1) ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ตั้งจ่าย 12 เดือนๆละ  21,443บาท เป็น
เงิน 257,316 บาท 

      



    (2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( รร. บ้านห้วยสายหนัง)  ต้ัง
จ่าย 12 เดือนๆละ 10,900 บาท เป็นเงิน 130,800 บาท 
    (3) พนักงานจ้างทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) ตั้งจ่าย 12 เดอืนๆ
ละ 9,000 บาท เป็นเงิน 108,000 บาท 
    (4) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง รร.บ้านห้วยสายหนัง) ตั้งจ่าย
ไว้  12 เดือนๆละ 9,000 บาท  เป็นเงิน 108,000 บาท 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว  ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
    (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (รร.บ้านห้วยสายหนัง) เดือน
ละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
    (2)พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) เดือนละ 1,000 บาท ต้ัง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
    (3) พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง รร. บ้านห้วยสายหนัง ) เดือน
ละ 1,000 บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท 
 
 
 
 

      

  งบด ำเนินงำน รวม 4,924,573 บำท 

   ค่ำตอบแทน รวม 953,283 บำท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 679,283 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  พนักงานจ้าง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 264,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ในการ

เบิกค่าเช่าบ้าน ตามกฎหมายก าหนด 
          เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

      



   1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามที่กฎหมายก าหนด 
     เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
 
 

      

   ค่ำใช้สอย รวม 1,999,850 บำท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ านวน 252,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูผู้ช่วยสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี
ชมพูจ านวน  3  อัตราๆละ 7,000  บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็น
เงิน 252,000 บาท  
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

      



     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

    
ค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สินของโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาผู้รักษาความปลอดภัยด้านทรัพย์สินของ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง สังกัด อบต.สีชมพู 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

    ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

    ค่าจ้างเหมาภารโรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาภารโรงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่านต าบลสีชมพู 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 

      



     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

    ค่าใช้จ่ายจัดท ากรรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถยนต์ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต. 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        (1) หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ
ท่ั มท 0808.2/ ว 2633 ลงวนัที่14 สิงหาคม 2552. 
        (2) หนังสือสั่งการมหาดไทยด่วนที่สุด เรื่อง การป้องกันและป้อง
ปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ.ที่ มท ด่วนท่ั
สุด 0808.2/ ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

      

    ค่าใช้จ่ายภาษีรถยนต์ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าภาษีรถยนต์กองการศึกษา ฯ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
        (1) หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือ
ท่ั มท 0808.2/ ว 2633 ลงวนัที่14 สิงหาคม 2552. 
        (2) หนังสือสั่งการมหาดไทยด่วนที่สุด เรื่อง การป้องกันและป้อง
ปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ.ที่ มท ด่วนท่ั
สุด 0808.2/ ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 

      

    จ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชาพลศึกษาของโรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 

      



    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

    
จ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

จ านวน 120,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ของ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูช่วยสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ของ
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

    จ้างเหมาครูพ่ีเลี้ยงเด็ก  โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาครูพี่เลี้ยงเด็ก ของโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง   ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท           
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      



    จ้างเหมาพนักงานธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 84,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้ง
จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท           
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  กองการศึกษา ฯ จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ ค่า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
     3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ ค่า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับพนักงานครูโรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมา
บริการ ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

      



ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
     3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ค่าพาหนะ ค่า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับพนักงานครู พนักงาน
จ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
     3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้  ส าหรับกองการศึกษา ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ส าหรับโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้  ส าหรับพนักงานครู พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ส าหรับศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก จ านวน 25,000 บาท 



      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรมสัมมนา หรือ
รายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้  ส าหรับพนักงานครู พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง ฯลฯ 
   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    -โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 807,850 บาท 

      

      (1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วย
สายหนัง สังกัด อบต.สีชมพู เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตร  ตั้งจ่ายไว้ 10,000.-บาท    
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนหน้า 49 ล าดับ
ที ่48 )                                                     
    (2) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ทโรงเรียน
ระบบ Asymmetric Digtal Subscriber Line : ADSL ของโรงเรียน
บ้านห้วยสายหนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้ 9,600.-บาท 
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนหน้า 50 ล าดับที ่52 )    
    (3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ทโรงเรียน
ระบบ wireless fidelity : wifi ของโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้ 7,200.-บาท  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนหน้า 50 ล าดับที่ 52 )    
    (4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนังสังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้ 24,000.-บาท  
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แผนหน้า 48 ล าดับที่ 45 )    
    (5) ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ฯ จ านวน 463,050.-บาท  
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนหน้า 34 ล าดับที่ 1 ) 
    (6).ค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง สังกัด อบต.สีชมพู จ านวน 294,000 บาท 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แผนหน้า 34 ล าดับที่ 2 ) 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

      

      (1) กองการศึกษา อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้  20,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของแรงงาน 
    (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้  50,000.-บาท เพ่ือ

      



จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของแรงงาน     
    (3) โรงเรียนห้วยสายหนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้   50,000.-
บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของแรงงาน 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   ค่ำวัสดุ รวม 1,811,440 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 110,000 บาท 

      

      1)วัสดุส านักงาน กองการศึกษา  ตั้งจ่ายไว้ 10,000.-บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษ
ไข คลิป สมุดบัญชี แบบพิมพ์ กระดานไวบอร์ด กาว ตรา
ยาง สิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
    (2).วัสดุส านักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายไว้ 50,000.-บาท  
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสินของเครื่องใช้
ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปากา ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษ
ไข คลิป สมุดบัญชี แบบพิมพ์ กระดานไวบอร์ด กาว ตรา
ยาง สิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือรายจ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
    (3).วัสดุส านักงาน โรงเรียนห้วยสายหนัง  ตั้งจ่ายไว้ 50,000.-บาท  
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ปา
กา ดินสอ ไม้บรรทัด กระดาษไข คลิป สมุดบัญชี แบบพิมพ์ กระดานไว
บอร์ด กาว ตรายาง สิ่งพิมพ์ ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง

      



วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 40,000 บาท 

      

      1.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง   ตั้งจ่าย
ไว้ 20,000 .-บาท 
    2.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ 20,000 .-
บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า  เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
      - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
      -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,491,440 บาท 

      

      (1) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ตั้งจ่าย
ไว้ 30,000 บาท 
    (2)   ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของโรงเรียนห้วยสายหนัง ตั้งจ่าย
ไว้ 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาดับ
กลิ่น แปรง เข่ง มุ้ง หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ

      



รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม  กระจกเงา เตาไฟฟ้า  เตา
น้ ามัน เครื่องบดอาหาร  เครื่องตีไข่ไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปิ้ง
ขนมปัง ใบมีดตัดหญ้า ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
       - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 
    (1).ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งจ่าย
ไว้  1,108,640.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียน
อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กนักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) รายละเอียดดังนี้ 
        1.โรงเรียนอนุบาลสีชมพู ตั้งจ่ายไว้   260,000.-บาท 
        2. โรงเรียนโคกป่ากุง      ตั้งจ่ายไว้   312,000.-บาท 
        3. โรงเรียนบ้านป่าน       ตั้งจ่ายไว้   124,800.-บาท 
        4. โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา  ตั้งจ่ายไว้  239,200.-บาท 
        5. โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง-โนนไผ่งาม  ตั้งจ่ายไว้ 172,640.-
บาท 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 35 ล าดับที่ 6 ) 
    (2).ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้ 145,600.-บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นักเรียน
อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า 35 ล าดับที่ 5 ) 
    (3).ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งจ่ายไว้   187,200.-บาท ส าหรับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 
    เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/



ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้ออมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบปประมาณ พ.ศ. 2562 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  หน้า35 ล าดับที่ 5 ) 

               

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี่  ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา น้ ามัน
เบรก หม้อน้ ารถยนต์ กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะ
รถยนต์ ฟิล์มกรองแสง  ล็อคเกียร์ สัญญาณไฟ กระพริบ กรวย
จราจร ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
เตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม ก๊าส ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      
      (1).วัสดุการเกษตร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายไว้ 5,000.-บาท  

    (2).วัสดุการเกษตร โรงเรียนห้วยสายหนัง  ตั้งจ่ายไว้ 5,000.-บาท  
      



     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเคียว สปริงเกลอร์  จอบหมุน  จานพรวน  ผานไถ
กระทะ ฯลฯ หรือรายจ่ายอ่ืนๆ ที่อยู่ในประเภทนี้ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

    (1)  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ  กองการศึกษา ฯ ตั้งจ่ายไว้  10,000.-
บาท 
   (2)  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ  โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง ตั้งจ่าย
ไว้  20,000.-บาท 
   (3) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่าย
ไว้  20,000.-บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกพิมพ์ ฯลฯ และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงานหรือ
ใช้ทดแทนส าหรับอุปกรณ์ประกอบภายในหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก
ให้เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงาน  
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      



   วัสดุการศึกษา จ านวน 30,000 บาท 

      

      (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา ร.ร.บ้านห้วยสาย
หนัง สังกัด อบต.สีชมพู สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ท าด้วยไม้/พลาสติก/
กระดาษลื่นพลาสติก ประเภทเกมส์การศึกษา การเตรียมความพร้อม หุ่น
แบบจ าลอง ภูมิประเทศ ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ ต้ัง
จ่ายไว้  10,000.-บาท 
    (2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี
ชมพู สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ท าด้วยไม้/พลาสติก/กระดาษลื่น
พลาสติก ประเภทเกมส์การศึกษา การเตรียมความพร้อม หุ่นแบบจ าลอง
ภูมิประเทศ ที่ใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่าย
ไว้  20,000.-บาท 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   วัสดุดนตรี จ านวน 20,000 บาท 

      

       1.วัสดุดนตรี  ส าหรับ โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง  ต้ัง
ไว้  10,000 บาท 
    2.วัสดุดนตรี ส าหรับ ศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก   ตั้งไว้  10,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ดนตรี  เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง ลูกซัด ปารากัส ขลุ่ย ฯลฯ  
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 

      



    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 160,000 บำท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 100,000 บาท 

      

      -ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู ตั้งจ่ายไว้  50,000.-บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 
    -ค่าไฟฟ้าโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง สังกัด อบต.สีชมพู 

      

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 40,000 บาท 

      

      -ค่าน้ าประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู  ตั้งจ่ายไว้  20,000.-
บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการน้ าประปาภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
สีชมพู 
    -ค่าน้ าประปา โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง สังกัด อบต.สีชมพู   ตั้งจ่าย
ไว้  10,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการน้ าประปาภายในโรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง สังกัด  อบต. สีชมพู 

      

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่า
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยายน 2560 
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหาคม 2560 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 73,000 บำท 

   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 73,000 บำท 



   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 15,000 บาท 

      
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  5 ตัว 

    คุณลักษณะ ดังนี้ 
   เก้าอ้ีขาเหล็ก  มีที่วางแขน  ปรับระดับสูง - ต่ าได้ 

      

    ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จ านวน 6,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน  2 ตัว 

    คุณลักษณะ ดังนี้ 
   เก้าอ้ีขาเหล็ก  มีที่วางแขน  ปรับระดับสูง - ต่ าได้ 

      

    ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 25,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน จ านวน  5 ตัว 

    คุณลักษณะ ดังนี้ 
    โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม.  สูง  75 ซม. 

      

    ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จ านวน 10,000 บาท 

      
      ค่าจัดซื้อโต๊ะส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จ านวน  2 ตัว 

โต๊ะท างานเหล็ก  ขนาดกว้าง 120 ซม. ลึก 60 ซม.  สูง  75 ซม 
      

    จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 17,000 บาท 

      

      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน จ านวน 3 หลัง 
    คุณลักษณะดังนี้ 
    1) มีมือจับชนิดบิด 
     2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 
     3) คุณสมบัติต ามม าตรฐ านผลิตภัณฑ์อุตส าหกรรม (มอก.)  
 
 
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,255,600 บำท 

   เงินอุดหนุน รวม 2,255,600 บำท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อาหารกลางวันสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 2,255,600 บาท 

      

      อาหารกลางวันสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนส าหรับ
อนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เด็กนักเรียนสังกัดส านักงาน

      



คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) แยกเป็น 
       1.โรงเรียนอนุบาลสีชมพู  ตั้งจ่ายไว้ 525,000.-บาท 
       2.โรงเรียนโคกป่ากุง  ตั้งจ่ายไว้ 630,000.-บาท 
       3.โรงเรียนบ้านป่าน  ตั้งจ่ายไว้ 252,000.-บาท 
       4.โรงเรียนหนองตาไก้พิทยา  ตั้งจ่ายไว้  500,000.-บาท 
       5.โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง-โนนไผ่งาม  ตั้งจ่ายไว้  348,600.-
บาท 
    เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/
ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่องซักซ้ออมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบปประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 225,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 225,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 225,000 บำท 



   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    
- โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ(English Camp) โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ฯ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับด าเนินโครงการ ฯลฯ 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 44 ล าดับที่ 34) 

      

    
- โครงการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในโครงการประกันคุณภาพภายในและ
ประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยสาย
หนัง เช่น วัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 47 ล าดับที่ 44) 

      

    - โครงการวันแม่แห่งชาติ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.สีชมพู จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัลของ
เด็กนักเรียน  ค่าของรางวัลแม่ดีเด่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 41  ล าดับที่ 21) 

      

    - โครงการวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจ้าง เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัลของ
เด็กนักเรียน  ค่าของรางวัลแม่ดีเด่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่

      



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565   หน้า 42  ล าดับที่ 25 ) 

    - โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่
จ าเป็นในการด าเนินโครงการ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ฯ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับด าเนินโครงการ ฯลฯ 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 44 ล าดับที่ 34) 

      

    โครงการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าและพัฒนา
หลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการของ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ฯ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ฯลฯ 
    ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า    ล าดับที่   ) 

      

    โครงการตามรอยพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามรอยพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านห้วยสายหนังและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น
ในการด าเนินโครงการของ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ฯ ค่า
พาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ฯลฯ 
    ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 45 ล าดับที่ 38 ) 

      

    โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนังและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการ
ด าเนินโครงการ ของโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 53 ล าดับที่ 61 ) 

      

    โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นักเรียน โและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 

      



    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 3 ล าดับที่ 9) 

    โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นในการด าเนิน
โครงการของ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายโครงการ ฯ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับด าเนินโครงการ ฯลฯ 
    ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 38 ล าดับที่ 11 ) 

      

    โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 41 ล าดับที่ 22 ) 

      

    วันเด็กแห่งชาติ  กองการศึกษา จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.
2565 ของเด็กในเขตต าบลสีชมพู อาทิ ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดซื้อชุดของขวัญ เช่น ขนม ของเล่น สมุด หนังสือ ดินสอ ปากกาไม้
บรรทัด ยางลบวัสดุ อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
 ( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 54 ล าดับที่ 63 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนสำธำรณสุข 

 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 243,180 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 243,180 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 243,180 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 219,180 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เดือน

ละ 18,265  บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 219,180 บาท 
      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานส่วน
ต าบล  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  เดือน

ละ 2,000  บาท ตั้งจ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 
 

      

 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 1,043,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 1,043,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 1,043,000 บำท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
จ้างเหมาส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน 6,000 บาท 



      

      จ้างเหมาส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่รตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 60 ล าดับที่ 6) 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

จ านวน 200,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขโรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย  โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19)  โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ฯลฯเช่น ค่า
วัคซีน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
     เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 59  ล าดับที ่4) 

      

    ค่าใช้จ่ายในด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 260,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 59 ล าดับที่ 5) 

      

    โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ านวน 550,000 บาท 



      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล หรือคณะบุคคล ค่าจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ฯลฯ ตามโครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    1.พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
    2.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 
    3.พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    4.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 58) 

      

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 27,000 บาท 

      

   เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท
0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 60 ล าดับที่ 7) 

      

 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ รวม 50,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 30,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 30,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      



    โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พ่ึง จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ ฯลฯ 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้าที่ 77 ล าดับที่ 5) 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

   เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

    อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายตามโครงการขอรับเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
เหล่ากาชาด  งานเทศกาลไหมฯ จังหวัดขอนแก่น 
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 65 ล าดับที่ 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

แผนงำนเคหะและชุมชน 

 งำนไฟฟ้ำและประปำ รวม 2,400,000 บำท 



  งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บำท 

   เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บำท 

   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอชุมแพ จ านวน 2,400,000 บาท 

      

      โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร  
    1) จากบ้านนายเดือน  มวยมาตร ถึงล าน้ าพอง บ้านวังมน หมู่ที ่2  
    ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน เงิน 300,000 บาท 
    2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร  
เส้นทางจากที่นานายพรศักดิ์  วงษ์โสภาไปนานายบุญโฮม  ค าลอด
แก้ว บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที ่3   
    ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวนเงิน 300,000 บาท 
    3) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร 
จากวัดตลิ่งโนนงามไปทางสามแยกโคกป่ากุง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที ่7  
    ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวนเงิน 300,000 บาท 
    4) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร 
เส้นทางจากบ้านนางพัชรี  เสมอใจ  ไปทางบ้านนางเทวา  เขียนจูม บ้าน
ป่าน หมู่ที่ 8 
    ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวนเงิน 300,000 บาท 
    5)โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร 
เส้นทางจากเมรุ ไปทางบ้านนางส าเภา วรรณพันธ์ บ้านโคกสูง หมู่ที ่9 
   ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวนเงิน 300,000 บาท 
    6) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร 
จากนานายสมพงษ์  เปล่งหนองแซง ไปทางนานางทองแท่น  เพีย
วิเศษ บ้านจอมบึง หมู่ที ่10 

      



    ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวนเงิน 300,000 บาท 
    7) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าภายในหมู่บ้าน 
    จากถนนหลังโรงเรียนอนุบาลสีชมพู ถึง บ้านนายหนูเทียน  นาม
วงษ ์บ้านชมพูทอง หมู่ที ่11 
    ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่ภายในหมู่บ้าน ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวนเงิน 300,000 บาท 
    8) โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร 
จากบ้านโนนไผ่งามไปทางบ้านป่าน หมู่ที่ 12 บ้านโนนไผ่งาม  

      

      ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ าสู่พื้นที่การเกษตร ทั้งนี้ระยะทางขยาย
เขตตามวงเงินงบประมาณ ขึ้นอยู่กับการส ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ านวนเงิน 300,000 บาท 
     รายการ (1) - (8) ระเบียบดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 78 ล าดับที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 436,080 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 376,080 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 376,080 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 376,080 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนักพัฒนาชุมชน  เดือนละ 31,340 บาท ต้ัง

จ่าย 12 เดือน เป็นเงิน 376,080 บาท 
      

  งบด ำเนินงำน รวม 40,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดท าแผน
ชุมชน การจัดประขุมประชาคม การจัดท าแผนพัฒนาต าบล กิจกรรมการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ กิจกรรม
อ่ืนๆ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าวิทยากร ค่าเดินทาง ค่า
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ หรือค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ฯลฯ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2561 
     แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) หน้า 185 ล าดับที่ 6 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 



      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากิจกรรมในการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0816.5 / ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565) หน้า 73 ล าดับที่ 1 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

   เงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดขอนแก่น 
    เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0816.5 / ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 –2565)หน้า 74 ล าดับที่ 5 

      

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 240,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 240,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 240,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    - โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 หน้า 67 ล าดับที่ 2) 

      

    โครงการกีฬานักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 หน้า 68 ล าดับที่ 4) 

      

    โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลสีชมพู จ านวน 200,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร/
เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัล ค่าถ้วยทอง ค่าอุปกรณ์การ
แข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565 หน้า 71) 

      

 งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 115,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 115,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 115,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    - โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวันส าคัญ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

    โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

    โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 5,000 บาท 



      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

    โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาประกอบ
อาหาร/เครื่องดื่ม/อาหารว่าง ค่าของรางวัล  และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับอุตสำหกรรมและกำรโยธำ รวม 3,171,748 บำท 

  งบบุคลำกร รวม 1,319,748 บำท 

   เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,319,748 บำท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 794,520 บาท 



      

      (1).ผู้อ านวยการกองช่าง เดือนละ 29,680 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือนเป็นเงิน 356,160 บาท 
    (2).นายช่างโยธา เดือนละ 18,265 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 219,180 บาท 
    (3).นายช่างโยธา เดือนละ 18,265 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 219,180 บาท 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วน
ต าบล จ านวน 2 อัตราประกอบด้วย  
    (1). นายช่างโยธา  เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน 24,000 บาท 
    (2). นายช่างโยธา เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน 24,000 บาท 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้กับพนักงานส่วน

ต าบล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง เดือน
ละ 3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 375,228 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป
จ านวน 3  อัตรา ดังนี้  
    (1).ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เดือนละ 12,869 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 154,428 บาท 
    (2).พนักงานขับรถยนต์  เดือนละ 9,400 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 112,800 บาท 
    (3).พนักงานจ้างทั่วไป  เดือนละ 9,000 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท 

      

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา ดังนี้ 
    (1).ผู้ช่วยนายช่างโยธา  เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน 24,000 บาท 
    (2).พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 2,000 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท 

      



    (3).พนักงานจ้างทั่วไป  เดือนละ 1,000 บาท ตั้งจ่าย
จ านวน  12  เดือนเป็นเงิน 12,000 บาท 

  งบด ำเนินงำน รวม 1,673,000 บำท 

   ค่ำตอบแทน รวม 125,000 บำท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 110,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
    เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้ 
       1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิในการเบิกค่า
เช่าบ้าน ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิ

เบิกได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  

      



    1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
    2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
    3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
    4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

   ค่ำใช้สอย รวม 258,000 บำท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    ค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ า อุปโภค -บริโภค จ านวน 25,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ า อุปโภค -บริโภค 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1694  ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 132 ล าดับที่ 61) 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ล้าง อัด ขยาย ฟิล์มถ่ายรูป ค่าจ้างเข้า
เล่ม เข้าปกหนังสือ ฯลฯ  
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 
 
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลงวันที่ 24
มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 

      



    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

    ค่าธรรเนียมต่างๆในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ อปท. จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรเนียมต่างๆในการด าเนินงาน ของ อบต.สีชมพู 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลงวันที่ 24
มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      

    พนักงานจ้างเหมา จ านวน 168,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาพนักงาน จ านวน 2 อัตรา 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444  ลงวันที่ 24
มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
ค่าลงทะเบียน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนใน
การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงานส่วนต าบล ของพนักงานจ้าง และผูัั
ซึ่งนายกฯมอบหมายให้ไปฝึกอบรม สัมมนา 
    เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
    1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

      



ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
     3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง นายกฯ อบต.รองนายกฯ อบต.เลขานุการนายกฯ สมาชิก
สภาฯ อบต.  และผู้ซึ่งนายกฯมอบหมายให้ไปฝึกอบรม สัมมนา 
     ฐานอ านาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของแรงงาน 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      

   ค่ำวัสดุ รวม 290,000 บำท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ เช่น  กระดาษ    ปากกา ธง
ชาติ  ตรายาง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 
    เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

      



         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่า ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจ
วงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์  เทปพัน
สายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ หลอดไฟฟ้า  หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ 
    -เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไม้
ต่างๆ  ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย น้ ามันทาไม้ ทิน
เนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ฯลฯ 
       เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าไม้ต่างๆ  ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย น้ ามัน

      



ทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อน้ าบาดาล ท่อน้ าและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ 
       เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน
เตา ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ 
         เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
         - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
        - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
         
 
 
 
 
 
 
 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561  
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      



   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็น ค่าแป้นพิมพ์  ตลับหมึก ผ้าหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์  เม้าส์  แผ่นดิสก ์ โปรแกรม และ ที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
     เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
  - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
     - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
        -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม  2564 

      

   ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 1,000,000 บำท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 1,000,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

      

  งบลงทุน รวม 179,000 บำท 

   ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 179,000 บำท 

   ครุภัณฑ์ก่อสร้าง       

    เครื่องตบดิน จ านวน 21,000 บาท 

      

      เครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง 
    1) ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 
     2) น้ าหนักของเครื่องตบดินไม่น้อยกว่ า 80 กิโลกรัม 
     3) แรงบดอัดไม่น้อยกว่ า 5 ตัน 
     4) ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่ า 5,000 ครั้งต่อนาที 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

      



    จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 22  ล าดับที่ 19 

   ครุภัณฑ์โรงงาน       

    เลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 8,000 บาท 

      

      เลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  1 เครื่อง 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
    เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า บาร์ 12 นิ้ว 
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 22  ล าดับที่ 18 

      

   ครุภัณฑ์อ่ืน       

    
โครงการติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบพร้อมกระจกนูน ตามแยกต่างๆในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ 

จ านวน 150,000 บาท 

      

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟเตือนวับวาบและกระจกนูน ตามแยก
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- แผงโซล่าเซลล ์ ผลิตพลังงานไม่ต่ ากว่า 5 วัตต์ 
- แบตเตอรี่ แรงดันไม่น้อยกว่า 12 โวลต ์
- อุปกรณ์ส่องสว่างของหลอด  ไม่น้อยกว่า  130 ดวง 
     ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
    จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติม ครั้ง
ที ่1/2564 หน้า 128  ล าดับที่ 43 

      

 งำนก่อสร้ำง รวม 2,364,600 บำท 

  งบลงทุน รวม 2,364,600 บำท 

   ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 2,364,600 บำท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนายโฮม คอล่า ถึง 
ถนนบ้านโคกป่ากุง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 

จ านวน 119,100 บาท 

      
      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร

กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 36 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจร คสล. ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง 

      



    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 150 ล าดับที่ 63 

   
 
 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

      

    
โครงการก่อสร้างบ่อพักน้ าใสคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมอุปกรณ์สูบน้ าบ้าน
ห้วยสายหนัง หมู่ที่ 6 

จ านวน 491,600 บาท 

      

      ก่อสร้างบ่อพักน้ าใส คสล. ขนาดจุ 25 ลบ.ม. แบบ
เลขที่ 2211025  ป้ายบอกระดับน้ าในถังน้ าใส ขนาดจุ 25 ลบ.ม. แบบ
เลขที่ 991043 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบ
เลขที่ 991014 พร้อม การติดตั้งเครื่องสูบน้ าดีพร้อมตู้ควบคุม รายการฯ
เฉพาะแห่ง ของกรมทรัพยากรน้ า ส านักบริหารจัดการน้ า 
     พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 105  ล าดับที 4  

      

    
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงพร้อมระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 1 

จ านวน 684,000 บาท 

      

      ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์
กลาส 4 ลูก) ตามแบบมาตรฐานส่วนบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า
ภาค 10 และติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ตามแบบมาตรฐาน
ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000  
วัตต์ ส าหรับประปาหมู่บ้าน 
     พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 123 ล าดับที่ 24 

      

    โครงการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 จ านวน 242,200 บาท 



      

      ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบมาตรฐานระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 วัตต์ ส าหรับประปา
หมู่บ้าน 
     พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 123 ล าดับที่ 24 

      

   ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวจราจรลาดยาง จากบ้านแม่
เปลี่ยน ริจทา ถึงบ้านแม่โฮม ภูสมจิตร บ้านสีชมพู หมู่ที่ 4 

จ านวน 279,100 บาท 

      

      ปรับปรุงผิวจาจร คสล. เป็นผิวจารจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ผิวจราจร
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 123 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจาร
จรไม่น้อยกว่า 369 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร  
     พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 139 ล าดับที่ 22 

      

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. เป็นผิวจราจรลาดยางเส้นทางจาก
ทางหลวงแผ่นดิน 228 ถึงบ้านแม่ส่าน บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 5 

จ านวน 319,100 บาท 

      

      ปรับปรุงผิวจาจร คสล. เป็นผิวจารจรลาดยางแอสฟัลท์ติก ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 97 เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจารจร
ไม่น้อยกว่า 485 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร 
     พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 134 ล าดับที่ 2 

      

    
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากที่นานาย
ประยูร สิงห์ฝ้าย ถึงนานางสีจ้อย  แพ่งสองคอน หมู่ที่ 4 บ้านสีชมพู 

จ านวน 229,500 บาท 

      
      ปรับปรุงผิวจาจรหินคลุก โดยการลงหินคลุกเสริมผิวจาจรพร้อมปรับ

เกลี่ยเรียบ กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 2,080 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 624 ลูกบาศก์เมตร 

      



     พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 94 ล าดับที ่16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงำนกำรเกษตร 
 

 งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 10,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 10,000 บำท 

   ค่ำวัสดุ รวม 10,000 บำท 

   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์อาหาร
สัตว์ พันธ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะช า ฯลฯ 
      - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎาคม 2556  
    - กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
     -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444  ลง
วันที่ 24 มกราคม 2561 

      



 งำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ รวม 60,000 บำท 

  งบด ำเนินงำน รวม 60,000 บำท 

   ค่ำใช้สอย รวม 60,000 บำท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น 
ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าป้าย  จัดหาพันธุ์ไม้  ค่าอาหาร  ค่ารถขน
ต้นไม้  ฯลฯ 
    เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 163 ล าดับที่  1) 

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 50,000 บาท 

      

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ฯลฯ     
      เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ดังนี้ 
    พระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 
    พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 หน้า 163 ล าดับที่ 2) 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


