
      
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 60,000,000 บาท แยกเป็น  

แผนงานงบกลาง 

งบกลาง  รวม          17,580,214 บาท   
    งบกลาง    รวม          17,580,214 บาท   
       งบกลาง                รวม         17,580,214 บาท   

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            จ ำนวน                70,000 บำท 
 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรำร้อยละ 5 ของพนักงำนจ้ำงทั่วไป 

 และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
 พ.ศ.2558    
 - เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ 0809.5 /ว 81  
 ลงวันที่  10 กรกฎำคม 2557 
- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620  

 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2562       
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ ำนวน                 5,000 บำท 

 - เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ควำมคุ้มครองพนักงำนจ้ำงที่ประสบ 
 อันตรำย เจ็บป่วย ถึงแก่กรรม หรือสูญหำย เนื่องจำกกำรท ำงำนให้แก่องค์กำรบริหำร 
 ส่วนต ำบลสีชมพู โดยจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนทดแทน 1 ครั้งต่อไป ค ำนวณในอัตรำ 
 ร้อยละ 0.2 ของค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงโดยประมำณท้ังปี (เดือน มกรำคม - ธันวำคม ) 

-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
 พ.ศ.2561 

-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4172 
 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0808.2/ว 26  

 ลงวันที่ 18 มีนำคม 2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035  

 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563 
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เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอ่ืน ๆ                               จ ำนวน       200,000 บำท 
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน  

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีชมพู  
 เป็นกำรสร้ำงหลักประกันควำมม่ันคงของชุมชนฐำนรำกและเสริมสร้ำง 
 ควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพัฒนำสู่คุณภำพชีวิตที่ดีด้วยหลักกำรประชำชน 
              ออมหนึ่งส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบหนึ่งส่วนและรัฐบำลหนึ่งส่วน 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  ที่ มท 0808.2 /ว 4295  
  ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2560 

          - เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 560 
 ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 
          -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 64 ล ำดับที่ 4 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ                                                                          จ ำนวน           12,000,000 บำท 
  - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งจ่ำย 12 เดือน 
   - เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพ 
             ผู้สูงอำยุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 
            พ.ศ. 2562 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 63 ล ำดับที่ 1 
เบี้ยยังชีพความพิการ                     จ ำนวน             4,300,000 บำท 
     -เพ่ือจ่ำยเป็นคำ่เบี้ยควำมพิกำรให้กับคนพิกำร  

-เป็นไปตำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำร 
 ให้คนพิกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 63 ล ำดับที่ 2 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์            จ ำนวน                72,000 บำท 
          -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ ำนวน 12 รำย ๆละ 500 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน 
          -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพ่ือกำรยังชีพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 63 ล ำดับที่ 3 
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เงินส ารองจ่าย            จ ำนวน               208,214 บำท 
          -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสำธำรณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีกำรป้องกันและ 
 ยับยั้งก่อนเกิดสำธำรณภัย หรือคำดว่ำจะเกิดสำธำรณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทำปัญหำ 
 ควำมเดือดร้อนของประชำชนเป็นส่วนรวม เชน่  กำรป้องกันและแก้ไขอุทกภัยน้ ำป่ำไหลหลำก  
 แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนำว วำตภัย อัคคีภัยไฟป่ำและหมอกควัน (P.M.2.5) ฯลฯ 
 - เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ.2550  

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ 
 องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2563 

-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชน 
 ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ อปท. พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว3749  
 ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน  
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                 จ ำนวน 5,000 บำท 

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจรำจรที่ประชำชนได้รับประโยชน์ 
 โดยตรง เช่น กำรทำสีตีเส้น สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยมหยุดจรำจร ป้ำยจรำจร  
 กระจกทำงโค้งกระบองไฟจรำจร กรวยจรำจร แผงกันจรำจร แผงพลำสติกใส่น้ ำ  
 เสำล้มลุกจรำจร เสื้อจรำจร ยำงชะลอควำมเร็วรถ เป็นต้น 

-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 3892  
 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 

-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
 ที่ มท 0810.4/ว 367ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2565 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)                 จ ำนวน              520,000 บำท 

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบบ ำเหน็จข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น อัตรำร้อยละ...5  



 ของประมำณกำรรำยรับทุกประเภท ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
 ประจ ำปี ยกเว้น ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจำค 
 และเงินอุดหนุนไม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณ 

 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ 
  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563 
 -เป็นไปตำมกฎกระทรวงกำรหักเงินจำกงบประมำณกำรรำยรับในงบประมำณ 
     รำยจ่ำยประจ ำปี สมทบเข้ำเป็นกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

- เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
 ที่ มท 0808.5 / ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2564    

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพต าบลสีชมพู                                      จ ำนวน               200,000 บำท 
  -เพ่ือจ่ำยเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตั้งงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 

  -เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ  
 เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุน   
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   
งานบริหารทั่วไป              รวม    9,588,508 บาท 
   งบบุคลากร              รวม            5,731,308 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                               รวม            2,139,120 บาท 
      คา่ตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          จ ำนวน              514,080  บำท 

(1) เงินเดือน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เดือนละ 20,400 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน  244,800 บำท 

(2) เงินเดือน รองนำยกฯ  จ ำนวน  2  อัตรำ  เดือนละ  11,220 บำท/คน 
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน  269,280  บำท 

           -เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
           1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร 

 ส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิก 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 

     2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำรบริหำร 
 ส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำร 



 บริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร 
 ส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก          จ ำนวน          42,120 บำท 

(1) เงินประจ ำต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เดือนละ  1,750 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน  21,000 บำท 

(2) เงินประจ ำต ำแหน่ง รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 2 อัตรำ 
  เดือนละ 1,760  บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 21,120บำท 

    -เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
            1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทน 
             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
             ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 
           2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
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  ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก        จ ำนวน         42,120 บำท 

(1) เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยกอบต. เดือนละ 1,750 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บำท 

(2) เงินค่ำตอบแทนพิเศษ รองนำยกอบต. เดือนละ 880 บำท 
2 อัตรำ ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บำท 

     -เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
     1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
 ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร 
 บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 พ.ศ. 2554 



       2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร 
    บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำ 
    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557      

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ ำนวน  86,400 บำท 
-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกฯ  เดือนละ 7,200 บำท 
 ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท 

           -เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
     1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2554 

     2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำร 
บริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จ ำนวน 1,454,400 บำท 
  (1) เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำ อบต.  เดือนละ 11,220 บำท  

    ตั้งจ่ำย 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640 บำท 
     (2) เงินค่ำตอบแทนรองประธำนสภำ อบต. เดือนละ 9,180 บำท 
               ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บำท 
          (3) เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร สภำ อบต. เดือนละ 7,200 บำท 

   ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท 
          (4) เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อบต.จ ำนวน 13  คนๆ ละ 7,200 บำท 
              เดือนละ 93,600  บำท เป็นเงิน 1,123,200 บำท 
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    - เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ และหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
     1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยก 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำร 
  บริหำรส่วนต ำบล สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยก 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  



  พ.ศ. 2554 
           2.ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินค่ำตอบแทนนำยกองค์กำร 
           บริหำรสว่นต ำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประธำนสภำ 
           องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
           สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วน 
           ต ำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

                                                           

 บำ                  

 
    

   

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 6 อัตรำ  
(ส ำนักปลัด) ประกอบด้วย 
    (1). ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
เดือนละ 48,200 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน 
 เป็นเงิน 578,400  บำท      
    (2). รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
เดือนละ 39,080 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 468,960 บำท      
    (3). หัวหน้ำส ำนักปลัด เดือนละ 41,550 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 498,600 บำท 
    (4).นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   
เดือนละ 35,220 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 422,640 บำท 
    (5). เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน เดือนละ 27,490 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 329,880 บำท 
    (6). นิติกรปฏิบัติกำร เดือนละ 25,270 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
เป็นเงิน 303,240 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ ว138   
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.3/293  ลงวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2559 
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   เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น                                                 จ ำนวน 2,601,720 บำท 

 

เงินเดือน                                                                                       จ านวน    3,592,188  บาท 



-  

    

      

   

  (1) เงินประจ ำต ำแหน่งปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บำท  
     ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บำท 
 (2) เงินค่ำตอบแทนปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
     เป็นเงิน 84,000 บำท 
 (3) เงินประจ ำต ำแหน่งรองปลัด อบต. เดือนละ 3,500 บำท  
     ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
 (4) เงินประจ ำต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด อบต.  
     เดือนละ 3,500 บำท  ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
  ว 652 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 

      

  

        

  

    

    

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
(1).ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร เดือนละ 14,150 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
    เป็นเงิน 169,800 บำท 
(2).คนงำนตกแต่งสวน เดือนละ 13,117บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
    เป็นเงิน 157,404 บำท 
(3) พนักงำนขับรถยนต์ เดือนละ 10,272 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
    เป็นเงิน 123,264 บำท 
(4).นักกำรภำรโรง  เดือนละ 9,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
    เป็นเงิน 108,000 บำท 
(5).คนงำนทั่วไป  เดือนละ 9,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
    เป็นเงิน 108,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36  
 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/  
 ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 2557 

      

          

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและ   
 พนักงำนจ้ำงทั่วไป ดังนี้ 
(1) คนงำนตกแต่งสวน เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
    เป็นเงิน 24,000 บำท 
(2) พนักงำนขับรถยนต์ เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
    เป็นเงิน 24,000 บำท 

  
 

  

   เงินประจ าต าแหน่ง                                                                                  จ ำนวน      252,000 บำท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                                                จ ำนวน 666,468 บำท 

 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                                                                       จ ำนว น 72,000  บำท 

 



(3) นักกำรภำรโรง เดือนละ 1,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน  12,000 บำท 
(4) คนงำนทั่วไป   เดือนละ 1,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน  12,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว1372  
 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว138  

-8- 
 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
 

        
  

        

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนจ้ำง ค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิด ค่ำตอบแทนกรรมกำร
สอบสวนวินัย ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง ฯลฯ ดังนี้ 
 (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี) แก่พนักงำน
ส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งไว้ 280,000 บำท เป็นไปตำมระเบียบและ
หนังสือสั่งกำรดังนี้ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำนส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 (2)ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิด 
ทำงละเมิด ค่ำตอบแทนกรรมกำรสอบสวนวินัย ค่ำสมนำคุณกรรมกำร 
สอบคัดเลือก ฯ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรที่ได้รับ
แต่งตั้งตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ ฯลฯ  
ตั้งไว้  30,000  บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1095  
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/2850 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2561 ประกอบหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0406.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561  
(บุคคลหรือคณะกรรมกำร) 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 381  
 ลงวันที่ 19 มีนำคม  2546 (คณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย) 
-บัญชีอัตรำค่ำตอบแทนบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง

      

        งบด าเนินงาน                                                                                    รวม   3,257,000  บาท 

         ค่าตอบแทน                                                                                รวม      849,000  บาท 

 
            ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                

 

     จ ำนวน 479,000 บำท 



สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่นท้ำยระเบียบคณะกรรมกำรว่ำด้วยกำร
เลือกตั้งฯ พ.ศ.2562 
(3) ค่ำป่วยกำรส ำหรับอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ตั้งไว้ 42,000 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยให้แก่อำสำสมัคร   
 ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
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(4) ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่น เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำน
หรือเวลำที่เสียไป ให้กับบุคคลที่ท ำหน้ำที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง ซึ่งผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับกำรดูแลผู้สูงที่มีภำวะพ่ึงพิงในระยะยำว ตำมท่ีกระทรวงมหำดไทย
ก ำหนด ตั้งไว้ 120,000 บำท    
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย พ.ศ.2562 
(5)ค่ำตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนในกำรเฝ้ำ
ระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษำ. ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (Covid -19) ตั้งไว้ 7,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1190  
ลงวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 
 

          

      

    

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้มีสิทธิในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน 
  ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร 
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  
  ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  

      

  

    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 
 

      

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ให้แก่ นำยกองค์กรปกครองส่วน       

            ค่าเช่าบ้าน                                                                                        จ ำนวน    340,000  บำท 

 

                เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ                        จ ำนว น   30,000  บำท 

 



ท้องถิ่น ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับบ ำนำญปกติ  
ที่มีสิทธิได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบก ำหนด  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 

      

 

 
1,423,0

00  

        

 ค่ำจ้ำงเหมำท่ีมีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยชื่อ  
ส ำนักงำน หรือป้ำยอ่ืน ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้ำง 

  

      

    

    ค่ำจ้ำงเหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำยประชำสัมพันธ์ป้ำยชื่อ
ส ำนักงำน หรือป้ำยอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้ำง 
    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือป้ำยอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้ำง ฯลฯ 
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เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
     ลงวันที ่16 กรกฎำคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
     ลงวันที ่24 มกรำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536   
     ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
     ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 
 
 

      

      

    

    เพ่ือจ่ำยค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ  ค่ำจ้ำง
ออกแบบ  ค่ำรับรองแบบ  ค่ำจ้ำงท ำระบบแผนที่ภำษี  ค่ำจ้ำงทนำยควำม  
ค่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญบัญชี ค่ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน website  ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค   
ค่ำท ำหมันสัตว์ ค่ำฝังกลบขยะมูลฝอยฯลฯ 
    เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร  ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
     ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 

      

ค่าจ้างเหมาบริการ                                                                      จ ำนวน      100,000 บำท 

จ ำนวน 10,000 บำท 



    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
     ลงวันที ่24 มกรำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536   
     ลงวันที ่19 มีนำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
     ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

        ค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน จ ำนวน 90,000 บำท 

      

    

    เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำผู้ดูแลรักษำควำมปลอดภัยในทรัพย์สินของที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีชมพู 
    เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
   - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
      ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
   -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 0444   
     ลงวันที ่24 มกรำคม 2561 
   -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536  ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
   -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
    ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 
 
 
 
 
 

      

        

-11- 
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

 
จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

   -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆในกำรด ำเนินงำน ของ อบต.สีชมพู 
    เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
        (1) หนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย ตำมหนังสือ 
            ที่ มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2552 
        (2) หนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด เรื่อง กำรป้องกันและ 
ป้องปรำมมิให้มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  
           ที ่มท 0808.2/ ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 

      

        ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำง หรือรถยนต์ที่อยู่ในควำมดูแล   
  ของ อบต. เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
        (1) หนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย ตำมหนังสือ   

 
    



            ที ่มท 0808.2/ ว 2633 ลงวันที่14 สิงหำคม 2552 
        (2)หนังสือสั่งกำรกระทรวงมหำดไทยด่วนที่สุด เรื่อง  
          กำรป้องกันและป้องปรำมมิให้มี กำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ  
          ข้อบังคับ.ที่ มท 0808.2/ ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2560  

        ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ ต่ำง ๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตำมหนังสั่งกำร ดังนี้ 
   - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
     วันที ่16 กรกฎำคม 2556 
   -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
     ลงวันที ่24 มกรำคม 2561 
   -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
   -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
    ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

        พนักงานจ้างเหมา                                                                         จ ำนวน 288,000  บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพนักงำนจ้ำงเหมำ ในกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ งำนบริกำร
ทั่วไป กำรรับส่งลงทะเบียน ร่ำงหนังสือโต้ตอบ กำรบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้
งำนต่ำง ๆ ด ำเนินไปได้โดยสะดวกรำบรื่นและมีหลักฐำนตรวจสอบได้ และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่น ๆที่เก่ียวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย เป็นไปตำมหนังสั่งกำรดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
      ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
     ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536   
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
     ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                จ ำนวน   30,000 บำท 

      

    

    (1) ค่ำรับรอง  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นค่ำอำหำร
เครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยง
รับรอง  รวมทั้งค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต้องจ่ำย ฯลฯ ในกำรรับรอง
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษำ
ดูงำน  และเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องที่ให้กำรต้อนรับ   ตั้งไว้  10,000  บำท   

      



    (2)ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร  เป็นค่ำเครื่องดื่มต่ำง ๆ เครื่องใช้ในกำร
เลี้ยงรับรอง  ค่ำบริกำร ฯลฯ ซึ่งจ ำเป็นต้องจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรเลี้ยงรับรอง ในกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น หรือ คณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
ตำมกฎหมำย หรือตำม ระเบียบหรือ  หนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทยหรือ
กำรประชุมระหว่ำง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจหรือ
เอกชน รวมทั้ง เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งเข้ำประชุม ตั้งไว้ 10,000  บำท 
    ให้ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381  
ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 
    (3) ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี หรือพิธีทำงศำสนำ 
    - เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำฯ 
ในพระรำชพิธีวันส ำคัญต่ำงๆตั้งไว้ 10,000  บำท 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ       

      
 - ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำ อบต.               จ ำนวน  10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวเนื่องกับกำรเลือกตั้งนำยกอบต., 
สมำชิกสภำ อบต. /กรณีครบวำระ หรือแทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
    เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
    หนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที ่ขก 0023.5 /ว 19448  
    ลงวันที ่16 กรกฎำคม 2561 
    หนังสือจังหวัดขอนแก่น  ที ่ขก 0023.28 /ว 1863  
     ลงวันที่ 23 กรกฎำคม 2564 
    (แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้ำ 89 ล ำดับที่ 1)  

      

        ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน                                                 จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำสินไหมทดแทนควำมรับผิดทำงละเมิด  
ที่ต้องรับผิดชอบหรือผู้มีสิทธิได้รับผลแห่งกำรละเมิดที่เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสีชมพูได้กระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรและมีสิทธิได้รับ 
ตำมระเบียบฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0804.4/ว 6086  
 ลงวันที่ 9 ตุลำคม 2563 
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        ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ                                                จ ำนวน  50,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำป้ำยเทิดพระเกียรติฯ ค่ำพระบรม 
 ฉำยำลักษณ์ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆตำมควำมจ ำเป็นในโครงกำร ฯลฯ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
      ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
      ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536   
     ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
      ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
    -เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 94 ล ำดับที่ 14 

      

    
 

  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง          จ ำนวน  100,000 บำท 
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

      

    

-เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไป
รำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ 
ที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4)  
พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797  
 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2 /ว388  
 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 

      

        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                             จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบลพนักงำนจ้ำง 
นำยกฯ อบต.รองนำยกฯ อบต.เลขำนุกำรนำยกฯ สมำชิกสภำฯ อบต.และผู้ซึ่ง
นำยกฯมอบหมำยให้ไปฝึกอบรม สัมมนำฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำร
เข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

        

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและบุคลากรทางการศึกษา จ ำนวน  300,000 บำท 
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.(ศึกษาดูงาน) 

      

    

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์  
ค่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร  อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวิทยำกร ค่ำของที่ระลึก  
ป้ำยประชำสัมพันธ์  และเอกสำรเกี่ยวกับกำรอบรมที่

      



จ ำเป็น ฯลฯ                        
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ 
 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 37 ล ำดับที่ 1 
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              โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น            

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์  
ค่ำท่ีพัก ค่ำอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวิทยำกร ค่ำของที่ระลึก  
ป้ำยประชำสัมพันธ์  และเอกสำรเกี่ยวกับกำรอบรม 
ที่จ ำเป็น ฯลฯ                        
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 
 และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 37 ล ำดับที่ 2 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  
ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดำษ เครื่องคิดเลขขนำด
เล็ก ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน  ปำกกำ ธงชำติ   
ตรำยำง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

จ ำนวน   100,000 บำท 



 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้งฯลฯ  
เป็นต้น เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่   
น้ ำยำดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง แก้วน้ ำ ไม้กวำด เข่ง ผ้ำปูโต๊ะฯลฯ 
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 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน
ถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ 
ปำกตำย  กุญแจเลื่อน คีมล็อค ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก ฟิลม์กรองแสง  
น้ ำกลั่น เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมำลัย หม้อน้ ำแบตเตอรี่ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน
ถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมัน

      



ดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซินน้ ำมันเตำ น้ ำมัน
จำระบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์  น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ป้ำยประชำสัมพันธ์ ขำตั้งกล้อง  
ขำตั้งเขียนภำพ เลนส์ซูม พู่กัน สี เมมโมรี่กำร์ด แถบบันทึกเสียงหรือภำพ
(ภำพยนต์,วีดีโอเทป,แผ่นซีดี ภำพถ่ำยดำวเทียม เอกสำรเผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินงำนฯลฯ 
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 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  
ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์  
เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      



      ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท 

      ค่ำไฟฟ้ำ จ ำนวน 250,000 บำท 

      

   

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน อบต.,และ ศูนย์ อปพร. ฯลฯ 
    เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /ว 2217
ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1846
วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /ว 1529
วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1095
ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564  

      

  
 

  ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำส ำนักงำน อบต. ฯลฯ  
    - เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรดังนี้ กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8 /ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1846
วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /ว 1529
วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1095
ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564 
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      ค่าบริการโทรศัพท์ จ ำนวน 7,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน อบต. และค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้ใช้
บริกำร เช่น ค่ำเช่ำเครื่อง ค่ำเช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /ว 2217
ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1846
วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /ว 1529
วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1095
ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564 

      



      ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  โทรเลข  ดวงตรำ ไปรษณีย์   ธนำณัติ  ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /ว 2217
ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1846
วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /ว 1529
วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1095
ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564 

      

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 120,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรสำร ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำรผ่ำน
ดำวเทียม  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่ำอินเทอร์เน็ต
กำร์ดและค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /ว 2217
ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1846
วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /ว 1529
วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1095
ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564 
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      ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำพื้นที่เว็บไซต์ และค่ำธรรมเนียม 
ที่เก่ียวข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING 
เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564 

      

    งบลงทุน รวม 575,200 บาท 



      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 575,200 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 6,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ขำพลำสติก 5 แฉก มีที่ท้ำว
แขน 2 ข้ำง มีล้อเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังเทียม จ ำนวน 1 ตัว    
รำคำตัวละ 6,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบ
รำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

        

เก้ำอ้ีส ำหรับนั่งประชุม รุ่น SR2/AC บุ pu สีด ำ ขนำด 52 x 62 x88-100 ซม. 
ขำเหล็ก 5 แฉก ชุบโครเมี่ยม ล้อ PA สำมำรถปรับระดับสูงต่ ำได้ จ ำนวน 18 ตัว 

จ ำนวน 52,200 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำนรุ่น SR2/AC บุ pu  
สีด ำ ขนำด 52 x 62 x88-100 ซม. ขำเหล็ก 5 แฉก  
ชุบโครเมี่ยม ล้อ PA สำมำรถปรับระดับสูงต่ ำได้ มีที่ท้ำวแขน 2 ข้ำง  
มีล้อเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังเทียม จ ำนวน 18 ตัว รำคำ                         
ตัวละ 2,900 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบ
รำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 13 

      

        

เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล(ขำว-ด ำ) ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที  
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล(ขำว-ด ำ)
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที จ ำนวน 1 เครื่อง ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณฯ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 10 
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        โต๊ะท ำงำนพร้อมกระจก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 9,000 บำท 



      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน 1 ตัว รำคำตัว
ละ 9,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

        

โต๊ะประชุมโล่งปิดผิวฟอร์เมก้ำลำยไม้ขนำด 150 x60 x75 ซ.ม.โครงสร้ำงเป็น
ไม้เบำะโครงปิดทับด้วยไม้อัดยำงพำรำเคลือบผิวด้วยฟอร์เมก้ำลำยไม้กันน้ ำทน
รอยขีดข่วน จ ำนวน 10 ตัว 

จ ำนวน 79,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะประชุมโล่งปิดผิวฟอร์เมก้ำลำยไม้
ขนำด 150 x60 x75 ซ.ม.โครงสร้ำงเป็นไม้เบำะโครงปิดทับด้วยไม้อัด
ยำงพำรำเคลือบผิวด้วยฟอร์เมก้ำลำยไม้กันน้ ำทนรอย 
ขีดข่วน จ ำนวน 10 ตัว รำคำตัวละ 7,900 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มี
ก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำ
ที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 12 

      

        ถังขยะยำงรถพร้อมฝำปิด จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อถังขยะยำงรถพร้อมฝำปิด  
ตั้งไว้ 100,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบ
รำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 11 

      

      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

         ขำแขวนล ำโพง จ ำนวน 2 ขำ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อขำแขวนล ำโพง จ ำนวน 2 ขำ  รำคำขำ/ตัว
ละ 1,250 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/

      



ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 6 
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           เครื่องขยำยเสียง 400 วัตต์ จ ำนวน 1 ชุด                  

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องขยำยเสียง 400 วัตต์ จ ำนวน 1 ชุด  รำคำชุด
ละ 8,900 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 4 

    
 

        เครื่องควบคุมไมค์ประชุมไร้สำยจ ำนวน 1 ชุด จ ำนวน 40,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องควบคุมไมค์ไร้สำย จ ำนวน 1 ชดุ  รำคำชุด
ละ 40,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 2 

      

        ตู้ล ำโพงขนำด 10 นิ้ว จ ำนวน 2 ชุด จ ำนวน 5,800 บำท 

  
  

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้ล ำโพงขนำด 10 นิ้ว จ ำนวน 2 ชุด  รำคำชุด
ละ 2,900 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 5 

      

        แท่นชำร์จแบตเตอรี่ไมค์ไร้สำย ชำร์จได้ 20 ช่อง จ ำนวน 1 แท่น จ ำนวน 12,500 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อแท่นชำร์ทแบตเตอรี่ไมค์ไร้สำย ชำร์จ
ได้ 20 ช่อง จ ำนวน 1 แท่น รำคำแท่นละ 12,500 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์
ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำม

      

   จ ำนวน  8,900 บำท 



รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้อ 
อย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 3 
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        ไมค์ประชุมไร้สำย จ ำนวน 10 ตัว จ ำนวน 115,500 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อไมค์ประชุมไร้สำย  จ ำนวน 10 ตัว รำคำตัว
ละ 11,550 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 1 

      

        อุปกรณ์ติดตั้งชุดล ำโพง,ไมค์ประชุมฯ จ ำนวน 1 ชุด จ ำนวน      6,800  บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้ออุปกรณ์ติดตั้งชุดล ำโพง ไมค์ประชุม
ฯ จ ำนวน 1 ชุด รำคำตัวละ 6,800 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนด
ไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำ
จำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 7 

      

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

        ตู้เย็น ขนำด 9 คิวบิกฟุต จ ำนวน 1 ตู้ จ ำนวน 13,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เย็น ขนำด 9 คิวบิกฟุต ได้รับฉลำก
ประสิทธิภำพ เบอร์ 5 จ ำนวน 1 เครื่อง ตำมรำคำกลำงและคุณลักษณะ
พ้ืนฐำนในบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      



-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณฯ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 9 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

        

เครื่องพิมพ์ MutiFunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 4,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 4,000 บำท รำยละเอียด
ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯดังนี้ 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  
จำกโรงงำนผู้ผลิต 
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200 x 1,200 dpi 
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-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 19 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) หรือ 8.8 ภำพต่อนำที 
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 15 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) หรือ 5 ภำพต่อนำที 
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 
-มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 50 แผ่น 
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legalและสำมำรถก ำหนดขนำดของกระดำษ
เองได้ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 17 ล ำดับที่ 8 

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

        อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการช่วยประชาชน ระดับอ าเภอ เทศบาลต าบลนาจาน จ ำนวน 15,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำร       



ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับอ ำเภอสีชมพู  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำนเทศบำลต ำบลนำจำน ที่ ขก 72701/ว409 
 ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2565 เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมำณ อุดหนุนโครงกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วมในกำรช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ ำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   -23- 

    งบรายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 

      รายจ่ายอ่ืน รวม 10,000 บาท 
      

 
      

        ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณที่ล่วงมำแล้ว ได้แก่ ค่ำสำธำรณูปโภค
ค้ำงจ่ำยก่อนปีงบประมำณ 2566  นอกเหนือจำกหนังสือกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที ่มท 0808.2/ว3035  
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2563 ก ำหนด ทั้งนี้ เนื่องจำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 45  ได้  
ก่อนกำรเบิกจ่ำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท ำควำมตกลงกับ
ปลัดกระทรวงมหำดไทยตำมข้อ 4 ของระเบียบ ซึ่งปลัดกระทรวงมหำดไทยได้
มอบอ ำนำจให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติรำชกำรแทน ตำมค ำสั่ง

      



กระทรวงมหำดไทยที่ 1268/2563  
ลงวันที่ 19 พฤษภำคม 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยำยน 2560 

        ค่าใช้จ่ายตามค าพิพากษา จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมค ำพิพำกษำของศำล ที่ต้องชดใช้หรือช ำระให้แก่
โจทย์ที่ฟ้องคดี เมื่อคดีถึงท่ีสุดหรือพนักงำนอัยกำรมีควำมเห็นไม่ควรอุทธรณ์
หรือฎีกำ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
หมำยเหตุ ตั้งจ่ำยในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป  
ส ำนักปลัด จะมีฐำนะเป็นเพียงหน่วยงำนผู้เบิกจ่ำยงบประมำณเท่ำนั้น ไม่ได้
ถือว่ำเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบผลแห่งกรณีกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำง
ละเมิด ในฐำนะส่วนรำชกำรต้นเรื่องแห่งกรณีพิพำทอันเป็นผลท ำให้เกิดคดี
ฟ้องร้องดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 
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  งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 360,320 บาท 

    งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท 

      เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 355,320 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ  
เดือนละ  29,610 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 355,320 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  

      



ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/293  
ลงวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2559 

    งบรายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

      รายจ่ายอ่ืน รวม 5,000 บาท 

      รำยจ่ำยอื่น       

        ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือกำรศึกษำ วิจัยประเมินผลหรือพัฒนำระบบ
ต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือกำรจัดหำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำง พัฒนำ
ระบบต่ำงๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/
ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท  0808.2/ว1536 
 ลงวันที่  19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
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งานบริหารงานคลัง                                                                   รวม  3,071,280 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,905,180 บาท 



      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,905,180 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1,039,560 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนให้กับพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 4 อัตรำ  
(กองคลัง) ประกอบด้วย 
    (1) ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง เดือนละ 30,790  บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
เป็นเงิน 369,480 บำท                   
    (2) นักวิชำกำรเงินและบัญชี  เดือนละ 29,610 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน 
เป็นเงิน 355,320 บำท              
    (3).เจ้ำพนักงำนพัสดุ เดือนละ 12,470  บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
เป็นเงิน 149,640 บำท 
    (4) เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เดือนละ 13,760  บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 165,120 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138 
 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/293  
ลงวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2559 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 48,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำ (กองคลัง) ประกอบด้วย 
    (1) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุ เดือนละ 2,000  บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บำท                                
    (2) เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เดือนละ 2,000  บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองท้องถิ่นอำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว313   
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว1372 
ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 

      

 

       เงินประจ าต าแหน่ง                                                

จ0จ ำน    
 

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
 เดือนละ 3,500 บำท ตั้งจ่ำย 12  เดือน เป็นเงิน 42,000 บำท 

      

จ ำนวน 42,000 บำท 



-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.3/ ว 652 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 
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      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 739,620 บำท 

      

    

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป  จ ำนวน 4 อัตรำ ประกอบด้วย 
    (1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  เดือนละ 21,219 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 254,628 บำท   
    (2) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ เดือนละ 15,840 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน 
 เป็นเงิน 190,080 บำท 
    (3) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ เดือนละ 15,576 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 186,912 บำท 
    (4) คนงำนทั่วไป เดือนละ 9,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน
108,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36 
 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม2557 
  

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 36,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำว ให้แก่พนักงำนจ้ำง 
ตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป จ ำนวน  3 อัตรำ ประกอบด้วย 
    (1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสดุ  เดือนละ 1,000  บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
เป็นเงิน 12,000 บำท 
    (2) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  เดือนละ 1,000  บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บำท   
    (3) คนงำนทั่วไป เดือนละ 1,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน   
เป็นเงิน 12,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
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    งบด าเนินงาน รวม 1,106,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 626,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 550,000 บำท 

      

    

(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี)  
แก่พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งไว้ 150,000 บำท 
(2).เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด ำเนินกำรเกีย่วกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ   

ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. ตั้งไว้  400,000 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตำมหนังสือด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 85  
ลงวันที่ 6 กันยำยน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมกำร 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 66,000 บำท 

      

   

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้มีสิทธิในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679 ลง
วันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

        เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ให้แก่ นำยกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับบ ำนำญ

      



ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบก ำหนด  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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    ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

        

ค่ำจ้ำงเหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำยประชำสัมพันธ์ ป้ำยชื่อ
ส ำนักงำน หรือป้ำยอ่ืน ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้ำง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือป้ำยอื่น ๆ ที่ไม่มีลักษณะเป็น
สิ่งก่อสร้ำง 
-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำที่มีลักษณะกำรจ้ำงท ำเพ่ือให้ได้มำซึ่งป้ำย
ประชำสัมพันธ์ ป้ำยชื่อส ำนักงำน หรือป้ำยอื่น ๆ ทีไ่ม่มีลักษณะ 
เป็นสิ่งก่อสร้ำง ฯลฯเป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536   
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 96 ล ำดับที่ 1  

      

        ค่าจ้างเหมาบริการ จ ำนวน 90,000 บำท 
      

    

 เพ่ือจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก เช่น ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ        



ค่ำจ้ำงออกแบบ  ค่ำรับรองแบบ  ค่ำจ้ำงท ำระบบแผนที่ภำษี ค่ำจ้ำง
ทนำยควำม ค่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญบัญชี ค่ำจ้ำงปรับปรุงโดเมน website   
ค่ำตรวจวินิจฉัยโรค  ค่ำท ำหมันสัตว์ ค่ำฝังกลบขยะมูลฝอยฯลฯ 
    เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /1536   
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
    -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 /ว 1095   
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม2564  
 
 
 
 
 
 
 

      

                     -29- 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศชั่วคราว 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำง
ไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ 
ที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797  
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2 / 
ว388 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 

      

      
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบลพนักงำน       



จ้ำง นำยกฯ อบต.รองนำยกฯ อบต.เลขำนุกำรนำยกฯ สมำชิกสภำ
ฯ อบต.  และผู้ซึ่งนำยกฯมอบหมำยให้ไปฝึกอบรม สัมมนำฯลฯ 
     ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

        โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดเก็บภำษีเคลื่อนที่ ได้แก่ ค่ำเอกสำร
ประเมิน ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม,เครื่องเขียนฯลฯ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 96 ล ำดับที่ 1 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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      ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ ำนวน 80,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไป
ในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดอุุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี 
ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดำษ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก  

      



ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนในส ำนักงำน ปำกกำ ธงชำติ   
ตรำยำง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 20,000 บำท 

  
 

  

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน
ถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ 
ปำกตำย  กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก ฟิลม์กรองแสง  
น้ ำกลั่น เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก ครัช พวงมำลัย หม้อน้ ำแบตเตอรี่ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง  
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซินน้ ำมันเตำ น้ ำมัน
จำระบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์  น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 50,000 บำท 

 
    

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไป

      



ในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดอุุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  
ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์  
เครือ่งกระจำยสัญญำน ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน 
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 256  

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

      ค่ำบริกำรไปรษณีย์ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  โทรเลข  ดวงตรำ ไปรษณีย์   ธนำณัติ  ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /ว 2217
ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1846
วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /ว 1529
วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /ว 1095
ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564  

      

    งบลงทุน รวม 60,100 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 50,100 บาท 

      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน       

        เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 6,000 บำท 

  
 

  

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ขำพลำสติก 5 แฉก มีที่ท้ำว
แขน 2 ข้ำง มีล้อเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังเทียม จ ำนวน 1 ตัว    
รำคำตัวละ 6,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำกกำร 
สืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
 
 

      



 
              -32- 

 

       ตู้บำนเลื่อนกระจก ขนำด 5 ฟุต                                 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้กระจกบำนเลื่อน ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 1 ตู้  
 รำคำตู้ละ 10,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำ
จำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว  1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      
 โต๊ะท ำงำนพร้อมกระจก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 9,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน 1 ตัว รำคำตัว
ละ 9,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำ 
จำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

        เครือ่งคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 17,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 17,000 บำทรำยละเอียดตำมเกณฑ์
รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 
 คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง (Turbo  
Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อย
กว่ำ 3.7 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม 
ในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State  

      

จ ำนวน   10,000  บำท 



Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชอ่ง 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 

        เครื่องพิมพ์ จ ำนวน 2,600 บำท 

      

    

เพ่ือเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/
นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำเครื่องละ 2,600 บำทรำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำ
กลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  
ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของกระดำษ
เองได้ 
-เป็นไปตำมหนงัสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095 
 ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 

      



        เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ จ ำนวน 2,500 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ
เครื่องละ 2,500 บำทรำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำน
กำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีก ำลังไฟฟ้ำขำออก (Output) ไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095  
ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ 

            -34- 

      

    
 

  เครื่องแสกนเนอร์ จ ำนวน 3,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ส ำหรับงำนเก็บเอกสำร
ทั่วไป จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 3,000 บำท รำยละเอียดตำมเกณฑ์รำคำกลำง
และคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 4,800x4,800 dpi 
- สำมำรถสแกนเอกสำรได้ไม่น้อยกว่ำกระดำษขนำด A4 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095  
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 

      

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 10,000 บาท 

      ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K)       

 
      ค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินค่ำชดเชยสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1837  
 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2560 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095  
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
รวม 231,740 บาท 

    งบบุคลากร รวม 194,640 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 194,640 บาท 

      เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 194,640 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน เดือนละ  16,220 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 194,640 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/293  
ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 

      

    งบลงทุน รวม 37,100 บาท 

      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 37,100 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        เก้ำอ้ีท ำงำน จ ำนวน 6,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ขำพลำสติก 5 แฉก มีที่ท้ำวแขน 2 ข้ำง        



มีล้อเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนังเทียม จ ำนวน 1 ตัว 
รำคำตัวละ 6,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำกกำรสืบรำคำ
จำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว  1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

        โต๊ะท ำงำนพร้อมกระจก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน  9,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะท ำงำน  จ ำนวน 1 ตัว รำคำตัว
ละ 9,000 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำ 
จำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว  1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

        คอมพิวเตอร์ All in one จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 17,000 บำท 

      

    

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน รำคำ 17,000 บำท  
 คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถในกำร
ประมวลผลสูง (Turbo  
Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด ไม่น้อย
กว่ำ 3.7 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
                                                   -36- 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache Memory รวม 
ในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State  
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

 
    



ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว ควำมละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095  
ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 

        เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จ ำนวน 2,600 บำท 

      

    

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) รำคำ 2,600 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำท ี(ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำดของกระดำษ
เองได้ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095  
ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 
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        เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จ ำนวน 2,500 บำท 

      

    

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA รำคำ 2,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีก ำลังไฟฟ้ำขำออก (Output) ไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 

      



- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0808.2/ว1095 ลง
วันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฯ 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 813,740 บาท 

    งบบุคลากร                                                                                        รวม  286,740 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 286,740 บาท 

      เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 286,740 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนเจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
เดือนละ  23,895 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 286,740 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/293  
ลงวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2559 

      

    งบด าเนินงาน รวม 520,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

        พนักงานจ้างเหมา จ ำนวน 180,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงเหมำ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำรถน้ ำ
เอนกประสงค์และช่วยเหลืองำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นๆ ที่เก่ียวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1657  
ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ 
ว1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ 
  

  

  

        ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล                    จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยจัดกิจกรรมสำธำรณะโครงกำรตั้งจุดตรวจ/จุดบริกำร
ประชำชนโดยมีต ำรวจและฝ่ำยปกครอง,อปพร.ร่วมด้วยในช่วงเทศกำล
ต่ำง ๆ เพ่ือให้บริกำรประชำชนและลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำล เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ ได้แก่ ค่ำอำหำรและ
เครื่องดื่ม ค่ำเช่ำหรือบริกำรวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรจัดกิจกรรม

      



สำธำรณะ เช่น เครื่องเสียง เต็นท ์เวท ีค่ำใช้จ่ำยในกำรตกแต่งและ 
จัดสถำนที่ ค่ำตอบแทน อปพร.ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ิน 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด มท 0810.4/867 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2565 
                                                -39- 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0810.4/ 
ว3048 ลงวันที่ 21  ธันวำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้ำที่ 85 ล ำดับที่ 1 

    
 

  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เพ่ือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ให้กับ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.)ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้
และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
ค่ำกระเป๋ำหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกิจกำรอำสำสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ำยพลเรือน พ.ศ.2553 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0810.4/
ว 179 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 1 

      

        โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ                                                   จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิต
อำสำ ภัยพิบัติ ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสีชมพู ฝึกทักษะและ
ควำมสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในภำวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อ
เหตุกำรณ์ เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนโครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำน 904 วปร.ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่ฝึกอบรม ค่ำวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่ำกระเป๋ำเอกสำรส ำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำอำหำรฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับ

      



กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2793 ลงวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 39 ล ำดับที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           -40- 

      ค่าวัสดุ                                                                                   รวม  70,000  บาท 

      วัสดุเครื่องแต่งกาย                                                                   จ ำนวน  30,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเครื่องแบบ เสื้อ กำงเกง ผ้ำ ถุงเท้ำ รองเท้ำ  ชุดดับเพลิง
รวมถึงชนิดกันไฟ ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
        - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎำคม 2556  
         - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 
         -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                     จ ำนวน    30,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำท่อสำยส่งน้ ำ  สำยดับเพลิง  อุปกรณ์ดับไฟป่ำ  
(เช่นสำยฉีด  ถัง ไม้ตบไฟ) ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
        - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎำคม 2556  
         - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  

      



         -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      วัสดุจราจร                                                                              จ ำนวน  10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อสัญญำณไฟกระพริบ  สัญญำณไฟฉุกเฉิน  
กรวยจรำจร แผงกั้นจรำจร  ป้ำยเตือน ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
        - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2 /
ว 1657 ลงวันที่ 16  กรกฎำคม 2556  
         - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0808.2 /1248  ลงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559  
         -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 0444   
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
        -หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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    งบลงทุน                                                                                      รวม  7,000 บาท 

      ค่าครุภัณฑ์                                                                                  รวม  7,000 บาท 

      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

 
      โทรศัพท์มือถือ แบบ smartphone จ ำนวน 1 เครื่อง                                จ ำนวน  7,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโทรศัพท์มือถือสมำร์ทโฟนพร้อม
ระบบปฏิบัติกำร จอแสดงผล IpS -LCD 24 -bit (16 ล้ำนสี) ระบบ
สัมผัส กว้ำงไม่ต่ ำกว่ำ 5 นิ้ว(แนวทะแยง) เครือข่ำยรองรับ 2 ซิม
กำร์ด ระบบปฏิบัติกำร Android CPU Qualcomm:Snapddragon 450 
Octa Core หรือดีกว่ำ กล้องหลัง ดิจิตอล 13 MP  ไฟแฟลช LED กล้อง
หน้ำ 8 MP บันทึกวีดีโอได้ เชือ่มต่ำอWIFi Direct มัลติมีเดีย ระบบ
เสียง Dolby ATmos แบบเตอรี่ Li-Pol 4,000 mAh รองรับชำร์จ
ไว 15 W จ ำนวน 1 เครื่อง ๆละ 7,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือ ที ่มท 0808.4/1551  
ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2553 เรื่องกำรติดตั้งและกำรเบิกค่ำใช้บริกำร
เครื่องมือสื่อสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                   รวม  3,714,876 บาท 

 
  งบบุคลากร                                                                             รวม  1,017,876 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                              รวม  1,017,876 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                    จ ำนวน  706,560 บำท 

      

    

 (1).ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ตั้งจ่ำย 12 เดือนๆละ  39,080 บำท   
เป็นเงิน 468,960 บำท 
 (2).นักวิชำกำรศึกษำ ตั้งจ่ำย 12 เดือน ๆ ละ 19,800 บำท  
เป็นเงิน 237,600 บำท 

      



-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138  
ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.ที่มท 0809.3/293  
ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 

      เงินประจ าต าแหน่ง                                                                    จ ำนวน  42,000 บำท 

      

   

  เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
ตั้งจ่ำย 12 เดือนๆละ 3,500 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.3/ ว 652 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 บำท 

      

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                        จ ำนวน      269,316 บำท 

      

    

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ,พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป จ ำนวน 1 อัตรำ (1) ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ ตั้งจ่ำย 12 เดือนๆ
ละ  22,443บำท เป็นเงิน 269,316 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ว36  
ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม 2557 

      

    งบด าเนินงาน                                                                         รวม  387,000 บาท 

      ค่าตอบแทน                                                                          รวม  181,000 บาท 

 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  80,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่ ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้ำงประจ ำ ,พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ดังนี้ 
 (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี)   
แก่พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บำท  
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่พนักงำน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                                               -43- 

      

      ค่าเช่าบ้าน                                                                            จ ำนวน   96,000  บำท 

  
 

  

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้มีสิทธิในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำน
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

      



 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  
ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561  

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

        เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ                     จ ำนวน 5,000 บำท 

 
    

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ให้แก่ นำยกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับบ ำนำญ
ปกติ ที่มีสิทธิได้รับตำมอัตรำที่ระเบียบก ำหนด  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

      ค่าใช้สอย                                                                                รวม  175,000 บาท 

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                                                 จ ำนวน  5,000 บำท 

      

    

 -เพ่ือจ่ำยเป็น (1)ค่ำรับรอง  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  เป็นค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำย 
ที่เก่ียวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น 
ต้องจ่ำย ฯลฯ ในกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศงำน  
ตรวจงำน เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษำดูงำนและเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ให้ 
กำรต้อนรับ   ตั้งไว้  5,000  บำท       

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศชั่วครำว 

จ ำนวน 25,000บำท 

      

    

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือกำรเดินทำง
ไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ
ที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797  
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  
ที ่มท 0808.2 /ว388 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
 
 
 
 

      



        

                                             -44- 
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม                                                          จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

           วันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา                                                        

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยกำรด ำเนินโครงกำรวันเด็กแห่งชำติ  
อบต.สีชมพู (กองกำรศึกษำฯ) เช่น ค่ำจัดสถำนที่ ค่ำวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.2566 -2570)หน้ำที่ 60 ล ำดับที่ 56 

      

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้น
ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับ 
ค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง  
เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดำษ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน  ปำกกำ ธงชำต ิ  
ตรำยำง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 

      

  จ ำนวน  100,000 บำท 



 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  
 

      

                        -45- 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แผ่นหรือ
จำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ เครื่องกระจำยสัญญำน ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

  
 

  ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท 

      ค่ำบริกำรไปรษณีย์                                                                        จ ำนวน      1,000 บำท 

    
 

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  โทรเลข  ดวงตรำ ไปรษณีย์   ธนำณัติ  ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564 
  

      

    งบเงินอุดหนุน รวม 2,310,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 2,310,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       



        อำหำรกลำงวันสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จ ำนวน 2,310,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบำล
ถึงประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน(สพฐ.) จ ำนวน 200 วัน ในอัตรำคนละ 21 ต่อวัน แยกเป็น 
1.โรงเรียนอนุบำลสีชมพู ตั้งจ่ำยไว้ 504,000 บำท 
2.โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำกุง ตั้งจ่ำยไว้ 630,000 บำท 
3.โรงเรียนบ้ำนบ้ำนป่ำน ตั้งจ่ำยไว้ 252,000 บำท 
4.โรงเรียนหนองตำไก้พิทยำตั้งจ่ำยไว้  546,000 บำท 
5.โรงเรียนบ้ำนโนนทองหลำง -โนนไผ่งำม ตั้งจ่ำยไว้ 378,000 บำท 
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-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
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  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,653,314 บาท 

    งบบุคลากร รวม 5,656,008 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,656,008 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                 จ านวน  4,721,856 บาท 

      

    

เงินเดือน (พนักงำนครู  โรงเรยีนบ้ำนห้วยสำยหนัง สังกัด อบต.สีชมพู)
ตั้งจ่ำยไว้ 3,070,772 บาท 
    (1) ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เลขที่
ต ำแหน่ง 53081129281 จ ำนวน  1 อัตรำๆละ 37,387  บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 448,644.-บำท 
    (2) ครูเลขที่ต ำแหน่ง 053081229945 จ ำนวน 1 อัตรำๆ
ละ  33,344  บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 400,128.- บำท 
    (3) ครูเลขที่ต ำแหน่ง 053087229946 จ ำนวน 1 อัตรำๆ
ละ 33,695   บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 404,340.- บำท 
    (4) ครูเลขที่ต ำแหน่ง 053081229947 จ ำนวน 1 อัตรำๆ
ละ 24,090 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 289,080.- บำท 
    (5) ครูเลขที่ต ำแหน่ง 053081229948 จ ำนวน 1 อัตรำๆ
ละ 28,962 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน  347,544 .-บำท 
    (6)ครูเลขที่ต ำแหน่ง  053081233428 จ ำนวน 1 อัตรำๆ

      



ละ 34,776 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 417,312 .-บำท 
    (7)ครูเลขที่ต ำแหน่ง  053081233429 จ ำนวน 1 อัตรำๆ
ละ 30,872 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 370,464.-บำท 
    (8) ครูเลขที่ต ำแหน่ง   053081233430 จ ำนวน 1 อัตรำๆ
ละ 32,772 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 393,264 .-บำท 
    เงินเดือน (พนักงำนครู ศพด.ต ำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก) ตั้งจ่ำย
ไว้ 1,651,080 บาท 
  (1) ครูเลขที่
ต ำแหน่ง 053082202446 จ ำนวน  1 อัตรำ ๆ ละ 32,860 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 394,320 .-บำท 
    (2) ครูเลขที่
ต ำแหน่ง 053082202447 จ ำนวน  1 อัตรำ ๆ ละ 29,786  บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 357,432 .-บำท 
    (3) ครูเลขที่ต ำแหน่ง 40-2-
0597 จ ำนวน  1 อัตรำ ๆ ละ 23,440 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
เป็นเงิน 281,280 .-บำท 
     (4) ครูเลขที่
ต ำแหน่ง 053082202449 จ ำนวน  1 อัตรำ ๆ ละ 26,584 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 319,008 .-บำท 
    (5) ครูเลขที่
ต ำแหน่ง 053082202445 จ ำนวน  1 อัตรำ ๆ ละ 24,920 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 299,040 .-บำท 
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-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.9/ 
ว7 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.9/23 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/21 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม2562 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/2347 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2563 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.4/26 ลงวันที่ 27 ตุลำคม2563   

      เงินวิทยฐานะ จ ำนวน 529,200 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินวิทยฐำนะช ำนำญกำร เงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ
และวิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเชี่ยวชำญให้กับพนักงำนครูและบุคลำกร

      



ทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 3 อัตรำๆละ 3,500.- บำท/เดือน  
เป็นเงิน 126,000 บำท 
    เงินวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ 3 อัตรำๆละ 11,200 บำท/เดือน  
ตั้งจ่ำยไว้ 403,200 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท  0809.9/ว 7  
ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 
-เป็นไปตำมหนังสือ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท  0809.9/ ว23  
ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2561 

      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 356,952 บำท 

    
 

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้กับพนักงำนจ้ำง ดังนี้ 
(1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ( รร. บ้ำนห้วยสำยหนัง)   
ตั้งจ่ำย 12 เดือนๆละ 11,746 บำท เป็นเงิน 140,952 บำท 
 (2) พนักงำนจ้ำงทั่วไป(ผู้ดูแลเด็ก) ตั้งจ่ำย 12 เดือนๆ
ละ 9,000 บำท เป็นเงิน 108,000 บำท 
 (3) พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ภำรโรง รร.บ้ำนห้วยสำยหนัง)  
ตั้งจ่ำยไว้  12 เดือนๆละ 9,000 บำท  เป็นเงิน 108,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/ 
ว36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม2557 
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      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 48,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำว ให้กับพนักงำนจ้ำงฯ ดังนี้ 
 (1) ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (รร.บ้ำนห้วยสำยหนัง)  
เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บำท 
 (2)พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก) เดือนละ 1,000 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บำท 
 (3) พนักงำนจ้ำงทั่วไป (ภำรโรง รร. บ้ำนห้วยสำยหนัง ) เดือน

      



ละ 1,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

    งบด าเนินงาน รวม 5,600,106 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 526,000 บาท 

      ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส ำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรำงวัลประจ ำปี) ให้แก่ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
หัวหน้ำ ศพด.,ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น พนักงำนครู,บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ครูผู้ดูแลเด็กและพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ,พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป ดังนี้ 
 (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัลประจ ำปี)   
แก่พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง ฯลฯ ตั้งไว้ 300,000 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

      ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 216,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้กับผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ,หัวหน้ำ ศพด.
,ข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่น พนักงำนครู,บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ผู้มีสิทธิในกำรเบิกค่ำเช่ำบ้ำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำน 
ของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  
ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2561 
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      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

        เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 10,000 บำท 



 
    

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร  ให้แก่ นำยกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ,หัวหน้ำ ศพด.,ข้ำรำชกำร/
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พนักงำนครู,บุคลำกรทำง
กำรศึกษำ  ลูกจ้ำงประจ ำ ผู้ได้รับบ ำนำญปกติ ที่มีสิทธิได้รับตำมอัตรำที่
ระเบียบก ำหนด  
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

      

      ค่าใช้สอย รวม 2,955,906 บาท 

      รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร       

        ค่ำจ้ำงเหมำครูช่วยสอน สำขำพลศึกษำ ของโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 120,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำครูช่วยสอนวิชำพลศึกษำของโรงเรียนบ้ำนห้วย
สำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 57  
ล ำดับที่ 47 

      

    
 

  

ค่ำจ้ำงเหมำครูช่วยสอน สำขำภำษำต่ำงประเทศ ของโรงเรียนบ้ำนห้วย
สำยหนัง 

จ ำนวน 120,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำครูช่วยสอนสำขำวิชำภำษำต่ำงประเทศของ
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444     
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095     
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 หน้ำที่ 57 ล ำดับที่  49 
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ค่ำจ้ำงเหมำธุรกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 

 
 
 

จ ำนวน 

 
 
 

96,000 

 
 
 
บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนธุรกำรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
อบต.สีชมพู 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 3 ล ำดับที่ 4 

      

 

        ค่ำจ้ำงเหมำผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 3 คน  

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
อบต.สีชมพู จ ำนวน 3 อัตรำๆละ 8,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน  
เป็นเงิน 288,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 3 ล ำดับที่ 3 

      

        ค่ำจ้ำงเหมำผู้รักษำควำมปลอดภัยด้ำนทรัพยส์ินของโรงเรียนบำ้นห้วยสำยหนัง จ ำนวน 90,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำผู้รักษำควำมปลอดภัยด้ำนทรัพย์สินของโรงเรียน
บ้ำนห้วยสำยหนัง สังกัด อบต.สีชมพู 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 

      

จ ำนวน  288,000 บำท 



-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 7 
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        ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถรับส่งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.สีชมพู จ ำนวน 90,000 บำท 

      

   

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนขับรถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.สีชมพู 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 2 ล ำดับที่ 1 

      

 
      ค่ำจ้ำงเหมำพ่ีเลี้ยงเด็กของโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง                             จ ำนวน  96,000 บำท 

  
 

  

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพ่ีเลี้ยงเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนบ้ำนห้วยสำย
หนัง สังกัด อบต.สีชมพู 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 
 ลงวันที ่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 8 

      



        ค่ำจ้ำงเหมำภำรโรงของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 90,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำภำรโรง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อบต.สีชมพู 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444  
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536  
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 2 ล ำดับที่ 1 
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      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำรับรอง  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  เป็นค่ำอำหำรเครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ  ค่ำพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำย 
ที่เก่ียวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำยที่
จ ำเป็นต้องจ่ำย ฯลฯ ในกำรรับรองต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไป
นิเทศงำน ตรวจงำน เยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษำดูงำน  และเจ้ำหน้ำที่ท่ี
เกี่ยวข้องที่ให้กำรต้อนรับ  ตั้งไว้  5,000  บำท   

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

        - โครงกำรกิจกรรมเดินทำงส ำรวจลูกเสือส ำรอง โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรกิจกรรมเดินทำงส ำรวจลูกเสือ
ส ำรอง โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 56 ล ำดับที่ 44 

      

      
 - โครงกำรเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษ(English Camp) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม โครงกำรเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษ       



(English Camp) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

        - โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำร โรงเรียนบ้ำน
ห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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        - โครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแข่งขันทักษะวิชำกำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 49 ล ำดับที่23 

      

        - โครงกำรจัดค่ำยกิจกรรมและแสดงผลงำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดค่ำยกิจกรรมและแสดงผลงำนศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กฯได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

      



และกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 49 ล ำดับที่ 24 

        

- โครงกำรประกันคุณภำพภำยในและประกันคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ 
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประกันคุณภำพภำยในและประกัน
คุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ ์ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 50 ล ำดับที่ 28 
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        - โครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปัจฉิมนิเทศนักเรียน โรงเรียนบ้ำนห้วย
สำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 

      



-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 11 ล ำดับที่ 24 
        - โครงกำรวันแม่แห่งชำติ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวันแม่แห่งชำติ ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก อบต.สีชมพูได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

      

        - โครงกำรวันแม่แห่งชำติ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันแม่แห่งชำติ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 21 

      

        - โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรีโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 56 ล ำดับที่ 43 
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        - โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักเรียน โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่  

      



ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร 
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
(ค่ำหนังสือเรียน)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 8,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจน
จบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ค่ำหนังสือเรียนระดับอนุบำล)โรงเรียนบ้ำนห้วย
สำยหนังเป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 9 

      

        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว) โรงเรียนบ้ำนห้วย สำยหนัง 

จ ำนวน 95,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัวระดับ
ประถมศึกษำ) โรงเรียนบ้ำนห้วย สำยหนังเป็นไปตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลง
วันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566  
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 7 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(ค่ำหนังสือเรียน) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 36,656 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำหนังสือเรียนระดับประถมศึกษำ)  
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 10 

      

        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 8,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนระดับอนุบำล)  
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้ง
ที ่1 หน้ำที่ 6 ล ำดับที่ 11 

      

        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(รำยหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจน
จบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(รำยหัวส่วนเพิ่ม(Top Up)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำย
หนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

      



-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 8 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 17,200 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจน
จบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับอนุบำล) 
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 15 

      

 

           ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
          (ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง                                      

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจน
จบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษำ)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 8 ล ำดับที่ 16 

      

        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน(ค่ำเครื่องแบบนักเรียน) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 12,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล       

จ ำนวน  24,000 บำท 



จนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับ
อนุบำล) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 13 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน(ค่ำเครื่องแบบนักเรียน)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 18,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำเครื่องแบบนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำ)โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 14 

      

        

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนค่ำอุปกรณ์กำรเรียน) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 19,500 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน(ค่ำอุปกรณ์กำรเรียนระดับ
ประถมศึกษำ) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 

      



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 7 ล ำดับที่ 12 

        

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง) 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือ
กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ส ำหรับพนักงำนครู/
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ/พนักงำนจ้ำงทั่วไป บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง  
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797  
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว388 ลงวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2564 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู) 

จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือ
กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว ส ำหรับพนักงำนครู/
พนักงำนส่วนต ำบล,พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ/พนักงำนจ้ำง
ทั่วไป บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
อบต.สีชมพู เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำ 
ที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797  
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

      



ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว388 ลงวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2564 

        

ค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆในกำรด ำเนินกำร ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก ค่ำเบี้ยประกันภัยรถยนต์ รถรับส่งนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
อบต.สีชมพู 
-เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/  
ว 2552 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2552 

จ ำนวน 10,000 บำท 

        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง) จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของส ำหรับพนักงำนครู/
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ/พนักงำนจ้ำงทั่วไป บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง พนักงำนส่วนต ำบลพนักงำน
จ้ำง นำยกฯ อบต.รองนำยกฯ อบต.เลขำนุกำรนำยกฯ สมำชิกสภำ
ฯ อบต.และผู้ซึ่งนำยกฯมอบหมำยให้ไปฝึกอบรม สัมมนำ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู) จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของส ำหรับพนักงำนครู/
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ/พนักงำนจ้ำงทั่วไป บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู พนักงำนส่วน
ต ำบล พนักงำนจ้ำง นำยกฯ อบต.รองนำยกฯ อบต.เลขำนุกำร
นำยกฯ สมำชิกสภำฯ อบต.และผู้ซึ่งนำยกฯมอบหมำยให้ไป
ฝึกอบรม สัมมนำ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557-เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้ง1/2566 หน้ำ 45 ที่ 13 
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        โครงกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตรของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กฯ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 

      



-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำที่ 50  ล ำดับที่ 27 

        โครงกำรตำมรอยพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง ศพด.อบต.สีชมพู จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตำมรอยพระรำชด ำริเศรษฐกิจ
พอเพียง ศพด.อบต.สีชมพูได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

      

        

โครงกำรตำมรอยพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง  
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรตำมรอยพระรำชด ำริเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
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        โครงกำรเตรียม O-net โรงเรียนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเตรียม O-net โรงเรียนห้วยสำย       



หนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 10  
ล ำดับที่ 19 

        โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

      

        โครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้ำที่ 50 ล ำดับที่ 26 

      



 
 
 

        

-63- 
โครงกำรประกันคุณภำพภำยในและประกันคุณภำพภำยนอก 
สถำนศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 

 
จ ำนวน 

 
10,000 

 
บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประกันคุณภำพภำยในและ
ประกันคุณภำพภำยนอกสถำนศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
อบต.สีชมพู โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับ
สถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  
ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 

      

        โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้ำที่ 51 ล ำดับที่ 29 

      

        โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ศพด.อบต.สีชมพู จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรปัจฉิมนิเทศ ศพด.อบต.สีชมพู 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร

      



ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและ 
กำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำที่ 49  ล ำดับที่ 25 
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        โครงกำรวันไหว้ครู โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 3,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันไหว้ครู  
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 20 

      

        โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น โรงเรียน
บ้ำนห้วยสำยหนัง 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

      



        โครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณ
วิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
หน้ำที่ 44 ล ำดับที่ 8 
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โครงกำรสนันสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด) 4.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 

จ ำนวน 27,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นโครงกำรสนันสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก (ศพด) 4.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่1/2566 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 4 

      

        

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำร ศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก เล็ก (ศพด) 2.ค่ำหนังสือเรียน 

จ ำนวน 18,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำร
สถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำร ศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก (ศพด) 2.ค่ำหนังสือเรียน 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 

      



ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

        

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำรสถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด) 4.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

จ ำนวน 38,700 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย กำรบริหำร
สถำนศึกษำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก (ศพด) 4.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 
 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่1/2566 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 5 
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     โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                  

      

    

(1)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียน 
บ้ำนห้วยสำยหนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 20,000 บำท 
(2) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอินเตอร์เน็ตโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง  
สังกดั อบต.สีชมพู ระบบ :ADSL  ตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 9,600 บำท 
(3)เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอินเตอร์เน็ตโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง  
สังกัด อบต.สีชมพู ระบบ:wifi ตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 7,200 บำท 
(4) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู/ครูอัตรำ
จ้ำง บุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง  
สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ำยไว้ 24,000 บำท 
(5)ค่ำปัจจัยพื้นฐำนส ำหรับนักเรียนยำกจน(ระดับประถมศึกษำ ป.1-ป.6)
อัตรำคนละ 500/ภำคเรียน(1,000 บำท/คน/ปี)ไม่เกินร้อยละ 40  
ของนักเรียนระดับประถมศึกษำของโรงเรียน 

      

จ ำนวน  951,850 บำท 



บ้ำนห้วยสำยหนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 2,000 บำท 
(6) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
บ้ำนห้วยสำยหนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 50,000 บำท 
(7)เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผน
ระดับสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง สังกัด อบต.สีชมพู  
ตั้งจ่ำยไว้ 20,000 บำท 
(8)เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 
ระบบ :ADSL  ตั้งจ่ำยไว้จ ำนวน 20,000 บำท 
(9) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู  
ตั้งจ่ำยไว้ 463,050 บำท 
(10) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวันโรงเรียนบ้ำนห้วยสำย
หนัง สังกัด อบต.สีชมพู ตั้งจ่ำยไว้ 336,000 บำท 
เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
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โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ค่ำจัดกำรเรียน
กำรสอนรำยหัว) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 

 
จ ำนวน 

 
68,000 

 
บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับอนุบำล 
จนจบ กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนรำยหัว)  
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  

      



ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่1/2566 หน้ำที่ 5 ล ำดับที่ 6 

        

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด) 1.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวน 153,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก (ศพด) 1.ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
เพ่ิมเติม ครั้งที่1/2566 หน้ำที่ 3 ล ำดับที่ 1 

      

        

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (ศพด)3.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 

จ ำนวน 18,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก (ศพด)3.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 4 ล ำดับที่ 3 
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        โครงกำรหนูน้อยฟันสวย โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหนูน้อยฟันสวย        



โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 44 ล ำดับที่ 10 

        โครงกำรหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
อบต.สีชมพู 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 

      

        ประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก อบต.สีชมพู 
ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)หน้ำที่ 51 ล ำดับที่ 29 
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      ค่าวัสดุ รวม 1,997,200 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ ำนวน 80,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึงรำยจ่ำยเพ่ือประกอบขึ้น
ใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น  หนังสือ กระดำษ เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับ
บริกำรประชำชนในส ำนักงำน  ปำกกำ ธงชำต ิ ตรำยำง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง  
เป็นต้น เช่น  ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอยพร้อม
เครื่องส่งสัญญำณ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ หลอดไฟฟ้ำ เข็มขัดรัด
ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      วัสดุงานบ้านงานครัว จ ำนวน 1,527,200 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน

      



สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู่  น้ ำยำ 
ดับกลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง แก้วน้ ำ ไม้กวำด เข่ง ผ้ำปูโต๊ะ ตั้งไว้
ฯลฯ จ ำนวน 40,000 บำท  
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
ค่ำอำหำรเสริม(นม) 
เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้ออหำรเสริม(นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็ก
นักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด อบต.สีชมพูและสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขึ้นพ้ืนฐำนในพ้ืนที่ อบต.สีชมพู  
ในอัตรำคนละ 7.37 บำทดังนี้ 
(1) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 260 วัน 
เป็นเงิน 187,200 บำท 
(2) โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง สังกัด อบต.สีชมพู  จ ำนวน 260 วัน 
เป็นเงิน 166,400 บำท 
(3) โรงเรียนอนุบำลสีชมพู จ ำนวน 260 วันเป็นเงิน 249,600บำท 
(4) โรงเรียนบ้ำนโคกป่ำกุงจ ำนวน 260 วันเป็นเงิน 312,000 บำท 
(5) โรงเรียนบ้ำนป่ำนจ ำนวน 260 วันเป็นเงิน 124,800 บำท 
(6) โรงเรียนหนองตำไก้พิทยำจ ำนวน 260 วันเป็นเงิน 260,000 บำท 
(7)โรงเรียนโนนทองหลำง-โนนไผ่งำม จ ำนวน 260 วัน 
เป็นเงิน 187,200 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 
ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

      

    

        

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน       



ถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม
กับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น   
ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปำกตำย  กุญแจเลื่อน คิมล็อค  
ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก ฟิลม์กรองแสง น้ ำกลั่น เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์
(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมำลัย หม้อน้ ำแบตเตอรี่ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน
ถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ
เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อม
กับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น แก๊ส
หุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซินน้ ำมัน
เตำ น้ ำมันจำระบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์ น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      วัสดุการเกษตร จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำ
ขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  เคียว สปริงเกอร์  
จอบหมุน ผำนไถกระทะ ครำดซึ่พรวนดินระหว่ำงแถว อวน กระชัง  

      



มีดตัดต้นไม้  ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชและสัตว์ อำหำรสัตว์ปีก
และสัตว์น้ ำ หัวกระโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      วัสดุกีฬา จ ำนวน 40,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ห่วงยำง ไม้ตี
ปิงปอง เชือกกระโดด ตำข่ำยกีฬำ ลูกปิงปอง ลูกแบดมินตัน ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 80,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แผ่นหรือ
จำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์ เครื่องกระจำยสัญญำน ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      



  
      วัสดุการศึกษา จ ำนวน 80,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรศึกษำ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น  
ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น หุ่นเพื่อกำรศึกษำ  
สื่อกำรเรียนกำรสอนท ำด้วยพลำสติก กระดำนไวท์บอร์ด ชอล์ก ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 121,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังและ               
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู ฯลฯ 
    เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846วันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529วันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564 
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      ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ ำนวน 40,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำน้ ำประปำโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังหรือศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก อบต.ฯลฯ  
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217 ลงวันที ่19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /

      



ว 1846 ลงวันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529 ลงวันที ่3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095 ลงวันที ่28  พฤษภำคม 2564  

      ค่าบริการไปรษณีย์ จ ำนวน 1,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์  โทรเลข  ดวงตรำ ไปรษณีย์   ธนำณัติ  ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217ลงวันที่ 19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846 ลงวันที่ 12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529 ลงวันที ่3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภำคม 2564  

      

      ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโทรสำร ค่ำวิทยุติดตำมตัว ค่ำวิทยุสื่อสำร ค่ำสื่อสำร 
ผ่ำนดำวเทียม  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึง 
ค่ำอินเทอร์เน็ตกำร์ดและค่ำสื่อสำรอ่ืนๆ ฯลฯ 
     เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำร ดังนี้ 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8 /
ว 2217 ลงวันที ่19  ตุลำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1846 ลงวันที ่12  กันยำยน 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.8 /
ว 1529 ลงวันที่ 3  สิงหำคม 2560 
    - กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 /
ว 1095 ลงวันที ่28  พฤษภำคม 2564 
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    งบลงทุน รวม 397,200 บาท 



      ค่าครุภัณฑ ์ รวม 397,200 บาท 

      ครุภัณฑ์ส านักงาน       

        (1)เก้ำอ้ีส ำนักงำน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 4 ตัว จ ำนวน 12,800 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ขำพลำสติก 5 แฉก มีที ่
ท้ำวแขน 2 ข้ำง มีล้อเลื่อน ที่นั่งและพนักพิงหุ้มหนัง
เทียม จ ำนวน 4 ตัว   รำคำตัวละ 3,200 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำท่ีเคยจัดซื้อ
อย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

          (2)เครื่องปรับอำกำศโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง แบบแยกส่วนแบบติดผนัง  
          ขนำด 12,000 บีทียู (ระบบ Inverter)พร้อมค่ำติดตั้ง จ ำนวน 2 เครื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
            -เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณฯ 
        (3) ตู้เหล็กเก็บเอกสำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 หลัง จ ำนวน 11,800 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 หลัง  รำคำหลัง
ละ 5,900 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำก
กำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

        

(4Xโต๊ะส ำนักงำนเหล็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขนำดกว้ำง 120 ซม. 
ลึก 60 ซม.สูง 75 ซม.จ ำนวน 4 ตัว 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโต๊ะส ำนักงำนเหล็ก ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก ขนำดกว้ำง 120 ซม.ลึก 60 ซม.
สูง 75 ซม. จ ำนวน 4 ตัว  รำคำตัวละ 5,000 บำท เนื่องจำกเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
 
 
 

      

จ ำนวน  43,000 บำท 
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      ครุภัณฑ์การศึกษา       

        

ชุดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยสำย
หนัง จ ำนวน 20 ชุด โต๊ะเหล็กกลม ใช้เขียนหนังสือ ขนำดกว้ำง 60 ซม.
ลีก 40 ซม. สูง 67 ซม. เก้ำอ้ี ขนำดกว้ำง 36 ซม.ลึก 38 ซม.สูง 37 ซม. 

จ ำนวน 22,200 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 20 ชุด โต๊ะเหล็ก
กลม ใช้เขียนหนังสือ ขนำดกว้ำง 60 ซม.
ลีก 40 ซม. สูง 67 ซม. เก้ำอ้ี ขนำดกว้ำง 36 ซม.ลึก 38 ซม.
สูง 37 ซม.จ ำนวน 46 ชุด รำคำชุดละ 1,100 บำท เนื่องจำกเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำก
ท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

        

ชุดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับนักเรียนระดับอนุบำลโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
จ ำนวน 20 ชุด โต๊ะเหล็กกลม ใช้เขียนหนังสือ ขนำดกว้ำง 60 ซม.ลีก 
40 ซม. สูง 54 ซม. เก้ำอ้ี ขนำดกว้ำง 30 ซม.ลึก 34 ซม.สูง 58 ซม. 

จ ำนวน 21,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับนักเรียนระดับอนุบำล
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 20 ชุด โต๊ะเหล็กกลม ใช้เขียน
หนังสือ ขนำดกว้ำง 60 ซม.ลีก 40 ซม. สูง 54 ซม. เก้ำอ้ี ขนำด
กว้ำง 30 ซม.ลึก 34 ซม.สูง 58 ซม.จ ำนวน 34 ชุด รำคำชุด
ละ 1,050 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณรำยจ่ำยตำมรำคำท่ีได้มำจำก
กำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำที่เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

        

ชุดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับโรงอำหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 20 ชุด โต๊ะ
อนุบำลหน้ำขำว กว้ำง 75 ซม. ยำว 180 ซม. สูง 55 ซม.พร้อมม้ำนั่ง
ยำว 2 ตัว กว้ำง 30 ซม. ยำว 180 ซม. สูง 35 ซม. 

จ ำนวน 73,800 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชุดโต๊ะเก้ำอ้ีส ำหรับโรงอำหำรศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก จ ำนวน 20 ชุด โต๊ะอนุบำล 

      



หน้ำขำว กว้ำง 75 ซม. ยำว 180 ซม. สูง 55 ซม.พร้อมม้ำนั่ง
ยำว 2 ตัว กว้ำง 30 ซม. ยำว 180 ซม. สูง 35 ซม.
จ ำนวน 20 ชุด รำคำชุดละ 3,690 บำท เนื่องจำกเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่
มีก ำหนดไว้ในบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ จึงตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยตำมรำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำดหรือรำคำที่
เคยจัดซื้ออย่ำงประหยัด 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
 

-76- 
      ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       

        

โทรทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก LED TV แบบ Smart TV จอภำพ 
3840x2160 พิกเซล ขนำด 43 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 15,000 บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อโทรทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก LED TV แบบ Smart TV จอภำพ 3840x2160  
พิกเซล ขนำด 43 นิ้ว จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 15,000 บำท 
1) ระดับควำมละเอียด เป็นควำมละเอียดของจอภำพ
(Resolution) (พิกเซล)แอลอีดี(LED TV) 2) ขนำดที่ก ำหนดเป็น 
นขนำดจอภำพ (นิ้ว)แบบ Smart TV 3) แสดงภำพด้วย
หลอดภำพ แบบ LED Backlightระดับควำมละเอียด 4) สำมำรถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้(Smart TV)จอภำพ 
เป็นระบบปฏิบัติกำร Android Tizen VIDAA U webOS หรือ
อ่ืน ๆ 3840 x 2160 พิกเซล 6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อย
กว่ำ 2 ช่อง เพ่ือกำรเชื่อมต่อสัญญำณภำพและเสียง 
 7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง รองรับไฟล์ภำพ เพลงและ
ภำพยนตร์ 8) มีตัวรับสัญญำณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
 -เป็นไปตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ส ำนักงบประมำณฯ 

      

      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

        

เครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำนส ำหรับโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 12,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำนส ำหรับ 
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 12,000 บำท 
แบบล้อจักรยำน 
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น 
 2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ 

      



 3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว 
 4) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว 
 5) ควำมจุถังน้ ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณฯ 

        

เครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำนส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จ ำนวน 12,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบล้อจักรยำนส ำหรับ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอบต.สีชมพูจ ำนวน 1 เครื่อง รำคำ 12,000 บำท 
แบบล้อจักรยำน 
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น 
 2) เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 แรงม้ำ 
 3) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงของล้อ ประมำณ 26 นิ้ว 
                                     -77- 
 4) รัศมีตัดหญ้ำได้กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 20 นิ้ว 
 5) ควำมจุถังน้ ำมันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่ำ 1.50 ลิตร 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว  1095 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ 

      

      ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์       

        เครื่องดนตรีและนำฎศิลป์ ส ำหรับวงดุริยำงค์โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ดนตรีและนำฎศิลป์ ส ำหรับวงดุริยำงค์
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง ที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุใช้งำนยืนนำนไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น เช่น ปี่คำลิเน็ต,แซกโซโฟน,ระนำด,กลองชุด
,กีต้ำร์,ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

      

        เครื่องดนตรีและนำฎศิลป์ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำครุภัณฑ์ดนตรีและนำฎศิลป์ ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก ที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวรหรือตำมปกติมีอำยุใช้งำนยืน
นำนไม่สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอัน
สั้น เช่น ปี่คำลิเน็ต,แซกโซโฟน,ระนำด,กลองชุด,กีต้ำร,์ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน

      



กำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
      ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

        

คอมพิวเตอร์ All in one จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 2 เครื่อง 

จ ำนวน 34,000 บำท 

      

    

. เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 2 เครื่อง ๆละ รำคำ 17,000 บำท  
 คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง (Turbo  
Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด  
ไม่น้อยกว่ำ 3.7 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย 
                                    -78- 
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State  
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว  
ควำมละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ  
Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

      



ท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 

        

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จอแสดง
ภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 2 เครื่อง 

จ ำนวน 34,000 บำท 

      

    

.เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน จ ำนวน 2 เครื่อง ๆละ รำคำ 17,000 บำท  
 คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)  
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสูง (Turbo  
Boost หรือ Max Boost) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำสูงสุด  
ไม่น้อยกว่ำ 3.7 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 MB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State  
Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 250 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน (Internal) หรือ 
 
                                        -79- 
ภำยนอก (External) จ ำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ  
ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์ 
- มีจอแสดงภำพในตัว และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 นิ้ว  
ควำมละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 

      



- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 

        เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง จ ำนวน 2 เครื่อง จ ำนวน 17,800 บำท 

      

    

 -เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำ
ชนิด Network แบบที1่ (28 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ
รำคำ 8,900 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำ
ต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย 
กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย  
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำด
ของกระดำษเองได้ 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 
 

      

        

     -80- 
เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู  
จ ำนวน 2 เครื่อง 

 
จ ำนวน 

 
17,800 

 
บำท 

      

    

-เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขำวด ำ       



ชนิด Network แบบที1่ (28 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ
รำคำ 8,900 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 หน้ำ
ต่อนำที (ppm) 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย 
กว่ำ 1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสำมำรถก ำหนดขนำด
ของกระดำษเองได้ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 

        

เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนงั  
จ ำนวน 2 เครื่อง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่องๆละรำคำ 2,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีก ำลังไฟฟ้ำขำออก (Output) ไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 
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เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู 
จ ำนวน 2 เครื่อง 

จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องส ำรอง
ไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จ ำนวน 2 เครื่องๆละรำคำ 2,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- มีก ำลังไฟฟ้ำขำออก (Output) ไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts) 
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำท ี
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท  0808.2/ว1095 ลงวันที่28 พฤษภำคม 2564 
-เป็นไปตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำ
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 

-82- 

แผนงานสาธารณสุข 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 243,180 บาท 

    งบบุคลากร รวม 243,180 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 243,180 บาท 

      เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 219,180 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  
เดือนละ 24,825 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 297,900 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.3/293 ลงวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2559 

      

 

         เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมกำรครองชีพชั่วครำวให้กับพนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข จ ำนวน 1 อัตรำ  
เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองท้องถิ่นอำจ 
จ่ำยได้ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
ว313  ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
ว1372ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 

      

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,477,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 1,217,000 บาท 

จ ำนวน  24,000 บำท 



      ค่าใช้สอย รวม 1,217,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        

จ้างเหมาส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

จ ำนวน 7,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำส ำหรับส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำก 
โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูก
เธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี 
เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ฯ 
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        พนักงานจ้างเหมา จ ำนวน 360,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนจ้ำงเหมำ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำ
รถบรรทุกขยะและจัดเก็บมูลฝอยและปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 
 ลงวันที ่19 มีนำคม2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1095 
 ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

        

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมในกำรป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำน โรคไข้หวัดนก โรคปำกเท้ำเปื่อย  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019(COVID-19) โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ฯ  
เช่นค่ำวัคซีน,ค่ำวัสดุอุปกรณ์,ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ฯลฯ  
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 

      



-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้ำที่ 62 ล ำดับที่ 4 

        โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพกู้ภัย จ ำนวน 60,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภำพ
ผู้ปฏิบัติงำนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยหรือบุคคลที่่ได้รับมอบหมำยฯ เช่น  
ค่ำลงทะเบียน,ค่ำวัสดุอุปกรณ์,ค่ำเครื่องเขียน,ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำสมนำคุณวิทยำกรฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยใน
กำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิน่  
พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 61 
ล ำดับที่ 1 
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        โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 660,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและบริหำร
จัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรบุคคล ค่ำจัดซื้อ
ยำและเวชภัณฑ์ หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆท่ีจ ำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 61 
 ล ำดับที่ 2 

      

        โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ 
ลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี เช่นค่ำวัคซีน,ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์,ค่ำป้ำยประชำสัมพันธ์ฯลฯ  

      



-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 63 ล ำดับ
ที ่7 

    งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

        

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

จ ำนวน 260,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนทั่วไป
ส ำหรับด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ 
ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) หน้ำ 62 ล ำดับที่ 5 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยงบรายจ่ายอื่น ๆ       

        โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ไร้ที่พึ่ง จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้
ยำกจน ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร และผู้ไร้ที่พ่ึง เช่น ค่ำอำหำร,ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำวัสดุและอุปกรณ์,ค่ำสมนำคุณวิทยำกร,ค่ำใช้จ่ำย 
ที่จ ำเป็นต้องใช้ในโครงกำรฯลฯ 

      



-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 84  
ล ำดับที่ 5 

    งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 

      เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

        อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัด
ขอนแก่น งำนเทศกำลไหมฯ จังหวัดขอนแก่น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 64  
ล ำดับที่ 5 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานไฟฟ้าและประปา รวม 2,000,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 500,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

      ค่ำปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง       



        

โครงกำรปรับปรุงไฟฟ้ำส่องสว่ำงเป็นไฟฟ้ำส่องสว่ำงด้วยพลังงำน
แสงอำทิตย์ หมู่ 1-13 

จ ำนวน 500,000 บำท 

    งบเงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 1,500,000 บาท 

      เงินอุดหนุนรัฐวิสำหกิจ       

        

โครงกำรอุดหนุนค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ 
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง-แรงต่ ำสู่พื้นที่กำรเกษตร จำกแยกถนน 228 ไปทำง
วัดป่ำหนองเบ็ญ หมู่ที่ 11 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพ่ือขยำยเขต
ไฟฟ้ำแรงสูง -แรงต่ ำสู่พื้นที่กำรเกษตร จำกแยกถนน 228 ไปทำงวัดป่ำ
หนองเบ็ญ หมู่ที ่11 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.
2559 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0808.2/ว
4750 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  
หน้ำที่ 102 ล ำดับที่ 9 

      

  

               โครงกำรอุดหนุนค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะ        
               ขยำยเขต ไฟฟ้ำแรงสูง-แรงต่ ำสู่พื้นที่กำรเกษตร หมู่ที่ 7 -จำกนำนำยถวิล  
               ฝ้ำยป่ำนไปทำงนำนำยสุนทร วรรณไสย์ 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง-แรงต่ ำสู่พื้นที่กำรเกษตร หมู่ที ่7  
-จำกนำนำยถวิล ฝ้ำยป่ำน ไปทำง นำนำยสุนทร วรรณไสย์ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท.0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 100 ล ำดับที่ 6 
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        โครงกำรอุดหนุนค่ำขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะพร้อมติดตั้งไฟฟ้ำ จ ำนวน 500,000 บำท 

จ ำนวน 500,000 บำท 



สำธำรณะ ขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ที่ 5 -จำกที่นำ ส.อบต.จำรุเดช  
รำชวงค์ไปทำงนำนำยฝั่น ผุยทำ 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค  
เพ่ือขยำยเขตไฟฟ้ำหมู่ที่ 5 -จำกที่นำ ส.อบต.จำรุเดช  
รำชวงค์ไปทำงนำนำยฝั่น ผุยทำ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  
ที ่มท.0808.2/ว4750 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 100 ล ำดับที่ 5 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 580,720 บาท 

    งบบุคลากร รวม 402,720 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 402,720 บาท 

      เงินเดือนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 402,720 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเดือนนักพัฒนำชุมชน เดือนละ 33,560 บำท  
ตั้งจ่ำย 12 เดือน เป็นเงิน 402,720 บำท 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.
ที ่มท 0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที ่มท 0809.3/293 ลงวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2559 

      

    งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

      

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

        ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
แผนชุมชน แผนพัฒนำท้องถิ่น กำรจัดประชุม
ประชำคม เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น กิจกรรม
กำรส่งเสริมประชำธิปไตยกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือจ่ำยเป็นค่ำอำหำร อำหำรว่ำง ค่ำ
สมนำคุณวิทยำกร ค่ำเดินทำง ค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
หรือค่ำใช้จ่ำยอ่ืนที่จ ำเป็นฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  

      



(พ.ศ.2566-2570 ) หน้ำที่ 93 ล ำดับที่ 12 
        ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด ค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ป้ำยประชำสัมพันธ์  
ค่ำกิจกรรมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดฯลฯ 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนมำก ที ่มท 0815.6/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำ 80 ล ำดับที่ 1 
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    งบเงินอุดหนุน รวม 68,000 บาท 

      เงินอุดหนุน รวม 68,000 บาท 

      เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร       

        โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี อ าเภอสีชมพู จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดงำน 
พระรำชพิธี งำนรัฐพิธี อ ำเภอสีชมพู 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสืออ ำเภอสีชมพู ที ่ขก 1218/1542  
ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2565 เรื่อง ส่งโครงกำรขอรับเงิน
อุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำ 95 ล ำดับที่ 16 

      

        

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
แบบบูรณาการ อ าเภอสีชมพู 

จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
แบบบูรณำกำร อ ำเภอสีชมพู 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสืออ ำเภอสีชมพู ที ่ขก 1218/1542  
ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2565 เรื่อง ส่งโครงกำรขอรับเงิน
อุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำ 81 ล ำดับที่ 6 

      



        อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองจังหวัดขอนแก่น 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที ่ขก 0018.3/
ว 11037 ลงวันที่ 9 พฤษภำคม 2565 เรื่อง ส่งโครงกำรเพื่อ
ขอรับกำรอุดหนุนงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2566 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำ 81 ล ำดับที่ 5 
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      เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล       

        โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ จ ำนวน 8,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรบริจำคโลหิต ดวงตำและอวัยวะ ให้เหล่ำกำชำด
จังหวัดขอนแก่น  
–เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสืออ ำเภอสีชมพู ที ่ขก 1218/1542  
ลงวันที่ 17 มิถุนำยน 2565 เรื่อง ส่งโครงกำรขอรับเงิน
อุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-91- 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

  งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 310,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 

      

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยงบ
รำยจ่ำยอื่น ๆ 

      

        - โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สีชมพู จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
สีชมพูได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำ
คณะกรรมกำรตัดสิน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่

      



ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ  
กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำที่ 72 ล ำดับที่ 2 

        -โครงการกีฬานักเรียน โรงเรยีนบ้านห้วยสายหนัง จ ำนวน 20,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกีฬำนักเรียน โรงเรียนบ้ำน
ห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำเครื่อง
เสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำคณะกรรมกำรตัดสิน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ  
กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำที่ 73 ล ำดับที่ 4 
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        โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลสีชมพู จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรกีฬำนักเรียน  
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนังได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่  
ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและ
เครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำคณะกรรมกำรตัดสิน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      



-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ  
กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้ำที่ 74 ล ำดับที่ 7 

        โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในต าบลสีชมพู จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนในต ำบล 
สีชมพูได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร  
ค่ำคณะกรรมกำรตัดสิน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงหมำดไทย ว้ำด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ  
กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 10 ล ำดับที่ 22 
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  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 310,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 310,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท 



      

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอ่ืน ๆ 

      

        - โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวันส าคัญ จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณี
และวันส ำคัญ ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำงศำสนำ ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุอุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำง
และเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็นในกำร 
จัดงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ  
กำรส่งเสริมกีฬำและกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 74 ล ำดับที่ 6 

      

 

                   -โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง 

 
    

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำง
ศำสนำ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 73  
ล ำดับที่ 3 

      

        -โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.สีชมพู ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยพิธีทำง
ศำสนำ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสถำนที่ ค่ำเครื่องเสียง ค่ำวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่
จ ำเป็นในกำรจัดงำน ฯลฯ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรจัดงำน กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะ กำรส่งเสริมกีฬำและกำร
แข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 
 

      

จ ำนวน  5,000บำท 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,393,108 บาท 

    งบบุคลากร รวม 1,497,108 บาท 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,497,108 บาท 

      เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 971,880 บำท 

      

    

  (1).ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เดือนละ 31,340 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือนเป็นเงิน 376,080 บำท 
    (2).นำยช่ำงโยธำ เดือนละ 24,825 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 297,900 บำท 
    (3).นำยช่ำงโยธำ เดือนละ 24,825 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 297,900 บำท 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. 
ที่มท 0809.3/293 ลงวันที่  9 กุมภำพันธ์ 2559 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 48,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินเพ่ิมค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนส่วน
ต ำบล จ ำนวน 2 อัตรำประกอบด้วย  
    (1). นำยช่ำงโยธำ  เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน 24,000 บำท 
    (2). นำยช่ำงโยธำ เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน 24,000 บำท 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรำยจ่ำยที่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
อำจจ่ำยได้ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
ว313  ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/
ว1372ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 

      

      เงินประจ าต าแหน่ง จ ำนวน 42,000 บำท 



      

    

   เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่งให้กับพนักงำนส่วน
ต ำบล ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เดือน
ละ 3,500 บำท จ ำนวน 12 เดือน 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต.
ที ่มท 0809.3/ ว 652 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2559 
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      ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ ำนวน 375,228 บำท 

      

    

(1).ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  เดือนละ 12,869 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 154,428 บำท 
    (2).พนักงำนขับรถยนต์  เดือนละ 9,400 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 112,800 บำท 
    (3).พนักงำนจ้ำงทั่วไป  เดือนละ 9,000 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บำท 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.5/
ว36 ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท.และก.อบต.ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏำคม2557 

      

      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ ำนวน 60,000 บำท 

      

    

  (1).ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน  เป็นเงิน 24,000 บำท 
    (2).พนักงำนขับรถยนต์ เดือนละ 2,000 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บำท 
    (3).พนักงำนจ้ำงทั่วไป  เดือนละ 1,000 บำท ตั้งจ่ำย
จ ำนวน  12  เดือนเป็นเงิน 12,000 บำท 
เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ 
ว1372 ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2558 
-เป็นไปตำมหนังสือ ส ำนักงำน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.3/
ว138 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2558 

      

    งบด าเนินงาน รวม 1,896,000 บาท 

      ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท 

      

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

จ ำนวน 110,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรำงวัล       



ประจ ำปี) แก่พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
    เป็นไปตำมระเบียบ และหนังสือสั่งกำรดังนี้ 
       1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรก ำหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัล
ประจ ำปีแก่พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
        2.หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่0808.2/
ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภำคม 2557 เรื่อง กำรด ำเนินกำรตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรก ำหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรำงวัลประจ ำปีแก่
พนักงำนส่วนท้องถิ่นให้เป็นรำยจ่ำยอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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      ค่าเช่าบ้าน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนพนักงำนส่วนต ำบลหรือผู้มีสิทธิในกำรเบิก
ค่ำเช่ำบ้ำน ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
    เป็นไปตำมระเบียบและหนังสือสั่งกำร  ดังนี้  
    1.ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
    2.หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862  
ลงวันที่ 12 ตุลำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรเก่ียวกับกำร
เบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
    3.ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2562  

      

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

        เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร/พนักงำน/ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 5,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรแก่พนักงำนส่วนต ำบล  
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
    เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำ และระเบียบ  ดังนี้  
    1) พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
บุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
    2) ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ. 2560 
    3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    

      



    4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับ
กำรศึกษำบุตรของพนักงำนส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

      ค่าใช้สอย รวม 471,000 บาท 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

        ค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ า อุปโภค -บริโภค จ ำนวน 25,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำทดสอบคุณภำพน้ ำ อุปโภค-บริโภค 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1694  
ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2558 

      

        ค่าธรรมเนียมต่างๆในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ อปท. จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมต่ำงๆในกำรด ำเนินงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ ของ อบต.สีชมพู 
 -เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย ตำมหนังสือ
ที ่มท 0808.2/ ว 2633 ลงวนัที่14 สิงหำคม 2552. 
 -เป็นไปตำมหนังสือสั่งกำรมหำดไทยด่วนที่สุด เรื่อง กำรป้องกัน
และป้องปรำมมิให้มีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ.
ที ่มท ด่วนที่สุด 0808.2/ ว 2552 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2560 
 
                                               -97- 

      

        พนักงานจ้างเหมา จ ำนวน 186,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำพนักงำนจ้ำงเหมำ ในกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ  
งำนบริกำรทั่วไป ประจ ำโรงสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำฯ กำรรับส่ง
ลงทะเบียน ร่ำงหนังสือโต้ตอบ กำรบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้
งำนต่ำง ๆ ของกองช่ำงด ำเนินไปได้โดยสะดวกรำบรื่นและมี
หลักฐำนตรวจสอบได้ และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆที่เก่ียวข้องตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎำคม 2556 
 เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 0444   
ลงวันที่ 24 มกรำคม 2561 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /1536   
ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /
ว 1095  ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ       

        ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง จ ำนวน 20,000 บำท 



ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

      

    

เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักรหรือ
กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศชั่วครำว เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง
เดินทำง ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พัก ค่ำธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบิน 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว1797  
ลงวันที่ 2 เมษำยน 2561 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว388 ลงวันที่  24 กุมภำพันธ์ 2564 

      

        ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของพนักงำนส่วนต ำบล
พนักงำนจ้ำง นำยกฯ อบต.,รองนำยกฯ อบต.,เลขำนุกำร 
นำยกฯ, สมำชิกสภำฯ อบต.  และผู้ซึ่งนำยกฯมอบหมำยให้ไป
ฝึกอบรม สัมมนำ 
     ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรม และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
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      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ ำนวน 220,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำทรัพย์สินเพื่อให้สำมำรถใช้งำน
ได้ตำมปกติ 
-เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/
ว 1095ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 

      

      ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท 

      วัสดุส านักงาน จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือ

      



เปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ และให้หมำยถึง
รำยจ่ำยเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ สิ่งของที่ใช้ในกำรซ่อมแซมบ ำรุงรักษำให้ใช้งำนได้
ตำมปกติ รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง  
ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  หนังสือ กระดำษ  
เครื่องคิดเลขขนำดเล็ก ค่ำน้ ำดื่มส ำหรับบริกำรประชำชนใน
ส ำนักงำน  ปำกกำ ธงชำติ  ตรำยำง แฟ้ม ซอง  ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564   

      วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ ำนวน 100,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทน
ถำวรหรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระ
พร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง  
เป็นต้น เช่น  ไมโครโฟน ขำตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโข่ง ไมค์ลอย
พร้อมเครื่องส่งสัญญำณ ฟิวส์ เทปพันสำยไฟ สำยไฟฟ้ำ หลอด
ไฟฟ้ำ เข็มขัดรัดไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำ สวิตซ์ไฟฟ้ำ ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
 
 
 
 
                                       -99- 

      

 

    วัสดุก่อสร้าง                                                                              

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือตำมปกติ
มีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  

      

จ ำนวน  100,000 บำท 



ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไม้ต่ำงๆ ค้อน น้ ำมันทำไม้ คีม ชะแลง  
ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ท่อน้ ำและอุปกรณ์ประปำ ท่อต่ำงๆ ท่อน้ ำบำดำลฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  
ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจ 
ปำกตำย  กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยำงรถยนต์ น้ ำมันเบรก ฟิลม์กรองแสง  
น้ ำกลั่น เบำะรถยนต์ เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์
รถยนต์ เบรก คลัช พวงมำลัย หม้อน้ ำแบตเตอรี่ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

      วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

 เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพ
ไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบ
และอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  
ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ำมันเชื้อเพลิง  
น้ ำมันดีเซล น้ ำมันก๊ำด น้ ำมันเบนซินน้ ำมันเตำ น้ ำมัน
จำระบี น้ ำมันเครื่อง ถ่ำน ก๊ำซ น้ ำมันเกียร์  น้ ำมันหล่อลื่นฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
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      วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภำพไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและ
อะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำวัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษี  
ค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็นต้น เช่น  แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส ำหรับเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมำส์  
เครื่องกระจำยสัญญำณ ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564  

      

      ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000,000 บาท 

      ค่าไฟฟ้า จ ำนวน 1,000,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับสถำนีสูบน้ ำด้วยไฟฟ้ำ 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

      

  งานก่อสร้าง รวม 4,592,000 บาท 

    งบลงทุน รวม 4,592,000 บาท 

      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,592,000 บาท 

      ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ       

        โครงการก่อสร้างฐานพระฯ โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง (กองการศึกษาฯ) จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรก่อสร้ำงฐำนพระฯ โรงเรียนบ้ำนห้วยสำย
หนัง (กองกำรศึกษำฯ)ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนด
พร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 27 

      

        โครงการก่อสร้างฐานเสาธงชาติ โรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง (กองการศึกษาฯ) จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรก่อสร้ำงฐำนเสำธงชำติ โรงเรียนบ้ำน       



ห้วยสำยหนัง (กองกำรศึกษำฯ)ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพู 
ก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 12 ล ำดับที่ 26 
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        โครงการก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนบ้านห้วยสายหนัง (กองการศึกษาฯ) จ ำนวน 500,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรก่อสร้ำงรั้วรอบ 
โรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง (กองกำรศึกษำฯ) 
ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้ง 
ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 16 ล ำดับที่ 11 

      

        

โครงการก่อสร้างลาน คสล.ด้านหน้าหอประชุมเอนกประสงค์ อบต.สีชมพู 
(ส านักปลัด) 

จ ำนวน 350,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรก่อสร้ำงลำน คสล.ด้ำนหน้ำหอประชุม
เอนกประสงค์ อบต.สีชมพู (ส ำนักปลัด) ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
สี่เหลี่ยมด้ำนไม่เท่ำ 30.95 เมตร x 16.00 เมตรx28.70 เมตร x 17.25 เมตร
,มีพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่ำ 494 ตร.ม.หนำ 0.15 เมตรตำมรูปแบบรำยกำร
ก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 1 

      

        

โครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ อบต.สีชมพู ตามแบบส านักอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ส านักปลัด) 

จ ำนวน 500,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรก่อสร้ำงส้วมสำธำรณะ อบต.สีชมพู  
ตำมแบบส ำนักอนำมัยและสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข  
(ส ำนักปลัด) ปริมำณงำนขนำดกว้ำง 3.50 เมตรยำว 8 เมตรห้องน้ ำ
หญิง 3 ห้อง ห้องน้ ำชำย 3 ห้อง 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 14 ล ำดับที่ 2 

      

        โครงการวางท่อระบายน้ ารอบอาคารเรียน ศพด.อบต.สีชมพ(ูกองการศึกษาฯ) จ ำนวน 100,000 บำท 



      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำรอบอำคำรเรียน ศพด.
อบต.สีชมพู(กองกำรศึกษำฯ)ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพู
ก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 7 
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      ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

        

โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกผิวหน้าเส้นหมู่บ้านโคกป่ากุง ม.1 
เชื่อมต่อทางแยกเส้นทางไปต าบลบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 

จ ำนวน 200,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงผิวจรำจรตำมโครงกำรก่อสร้ำงถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกผิวหน้ำเส้นหมู่บ้ำนโคกป่ำกุง ม.1 เชื่อมต่อทำงแยกเส้นทำงไปต ำบล
บริบูรณ ์หมู่ที่ 1 ก่อสร้ำงถนนดินโดยถมดินสูงจำกเดิมไม่ต่ ำกว่ำ0.50 เมตร  
ผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ 5.00 เมตรระยะทำง ไม่น้อยกว่ำ 685 เมตรพร้อมลงหิน
คลุกผิวหน้ำ หนำเฉลี่ย 0.10 เมตรตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพู
ก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 112 ล ำดับที่ 3 

      

        

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านพ่อบุญเลิศ ค าพิลา
ถึงบ้านนายสนอง แต่งกรรม หมู่ที่ 7 

จ ำนวน 210,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำตำมโครงกำรก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ
พร้อมฝำปิด คสล.จำกบ้ำนพ่อบุญเลิศ ค ำพิลำถึงบ้ำนนำยสนอง แต่งกรรม  
หมู่ที่ 7 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำพร้อมฝำปิด คสล.ระยะทำงรวม
ทั้งสิ้น 78 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รำงระบำยน้ ำ คสล.ย่ำนชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301 ชนิด ข-30  
ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 130 ล ำดับที่ 5 

      

        โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด คสล.จากบ้านนายสิน มูลศรีสุข จ ำนวน 700,000 บำท 



ถึงล าน้ าพองทั้งสองฝั่งถนน หมู่ 2 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำตำมโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำพร้อม
ฝำปิด คสล.จำกบ้ำนนำยสิน มูลศรีสุข ถึงล ำน้ ำพองทั้งสองฝั่ง
ถนน หมู่ 2 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำพร้อมฝำปิด คสล.ระยะทำงรวม
ทั้งสิ้น 350 เมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รำงระบำยน้ ำย่ำนชุมชน แบบเลขที่ ทถ-5-301 ชนดิ ข-30 คสล. 
มอก. ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 128 ล ำดับที่ 1 
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โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากบ้านพ่อเลี่ยง ลวดอุปโป ถึงบ้าน 
นางราตรี ผลกาล หมู่ที่ 5 

จ ำนวน 40,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน จำกบ้ำน 
พ่อเลี่ยง ลวดอุปโป ถึงบ้ำนนำงรำตรี ผลกำล หมู่ที่ 5 ขยำยเขตประปำ
หมู่บ้ำน จำกบ้ำนพ่อเลียง ลวดอุปโป ถึงบ้ำนนำงรำตรี ผลกำล โดย
ท่อ PVC เส้นผ่ำศูนย์กลำง 2 นิ้ว ชั้นมำตรฐำน 8.5 ระยะทำงรวม 690 เมตร  
ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 118 ล ำดับที ่9 

      

      ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       

        

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน,ประตู,หน้าต่าง,ศพด.อบต.สีชมพู  
(กองการศึกษาฯ) 

จ ำนวน 300,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงตำมโครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียน,ประตู,
หน้ำต่ำง,ศพด.อบต.สีชมพู (กองกำรศึกษำฯ)รำยละเอียดตำมรูปแบบรำยกำร
ก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย 

      



-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่1/2566 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 4 

        

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนบ้าน
ห้วยสายหนัง (กองการศึกษาฯ) 

จ ำนวน 150,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงตำมโครงกำรปรับปรุง/ซ่อมแซมอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบโรงเรียนบ้ำนห้วยสำยหนัง (กองกำรศึกษำฯ)รำยละเอียดตำม
รูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

        

โครงการปรับปรุงคลองคูดินเป็นรางน้ าพร้อมฝาปิด คสล.จากคลองส่งน้ าไปสู่
ท่อลอดถนนไปท่ีนาของนางส ารวย จงกลาง หมู่ 2 (กองช่าง) 

จ ำนวน 50,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงตำมโครงกำรปรับปรุงคลองคูดินเป็นรำงน้ ำพร้อม 
ฝำปิด คสล.จำกคลองส่งน้ ำไปสู่ท่อลอดถนนไปที่นำของนำงส ำรวย  
จงกลำง หมู่ 2 (กองช่ำง)รำยละเอียดตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่  
อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่1/2566 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 3 
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร จากที่บ้าน 
นานายสนั่น บริจันทร์ ถึงนานายบุ พาเหลี่ยม หมู่ที่ 5 

จ ำนวน 122,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรตำมโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจร ถนนหินคลุก
สู่พื้นที่กำรเกษตร จำกที่บ้ำนนำนำยสนั่น บริจันทร์ ถึงนำนำยบุ พำเหลี่ยม  
หมู่ที่ 5 โดยกำรลงหินคลุก เสริมผิวจรำจร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
กว้ำง 3.00 เมตร ระยะทำง 1,040 เมตร หนำเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมำตร
หินคลุกไม่น้อยกว่ำ 312 ลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดตำมรูปแบบรำยกำร
ก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร
จ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 104 ล ำดับที่ 3 

      

        โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.จากศูนย์สาธิตการตลาดถึงบ้าน จ ำนวน 280,000 บำท 



นายนิมิต ค าใส หมู่ที่ 4 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรตำมโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนน คสล.
จำกศูนย์สำธิตกำรตลำดถึงบ้ำนนำยนิมิต ค ำใส หมู่ที ่4 ปรับปรุงผิว
จรำจร คสล.ด้วยกำรก่อสร้ำงถนน คสล.ทับถนนเดิมกว้ำง 2.50 เมตร
ระยะทำง 170 เมตร รำยละเอียดตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพู
ก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 114 ล ำดับที่ 6 

      

 

      โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12 –จากสามแยก 
      ถนนเส้นโนนทองหลาง-โคกป่ากุง เชื่อมเขตต าบลบริบูรณ์                                     

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรตำมโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนน
หินคลุกสู่พ้ืนที่กำรเกษตร หมู่ที ่12 -จำกสำมแยกถนนเส้นโนน
ทองหลำง-โคกป่ำกุง เชื่อมเขตต ำบลบริบูรณ์ ปรับปรุงผิวจรำจรหิน
คลุกโดยกำรลงหินคลุกเสริมผิวจรำจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
กว้ำง 4.00 เมตรระยะทำง 2,590 เมตร หน้ำเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือ
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 1,036 ลูกบำศก์เมตรรำยละเอียดตำม
รูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 107 
 ล ำดับที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 

      

        

    -105- 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตรจากถนนหน้า 
ป่าช้าไปนาพ่อสนอง เขียวไกล หมู่ที ่13 

 
จ ำนวน 

 
180,000 

 
บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรตำมโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนน
หินคลุกสู่พ้ืนที่กำรเกษตรจำกถนนหน้ำป่ำช้ำไปนำพ่อสนอง 
เขียวไกล หมู่ที ่13 ปรับปรุงผิวจรำจรหินคลุกโดยกำรลงหินคลุกเสริม
ผิวจรำจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบกว้ำง 3.00 เมตร

      

จ ำนวน  390,000 บำท 



ระยะทำง 1,519 เมตร หน้ำเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมำตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่ำ 455.70 ลูกบำศก์เมตร หมู่ที่ 13 รำยละเอียดตำมรูปแบบ
รำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์
โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 109  
ล ำดับที่ 12 

        

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหินคลุกสู่พื้นที่เกษตร รอบบึงบักโปด  
หมู่ที่ 10 

จ ำนวน 330,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงผิวจรำจรโครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนหิน
คลุกสู่พ้ืนที่เกษตร รอบบึงบักโปด หมู่ที ่10 ปรับปรุงผิวจรำจรหินคลุก
โดยกำรลงหินคลุกเสริมผิวจรำจรพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ
กว้ำง 4.00 เมตรระยะทำง2,180 เมตร หน้ำเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือ
ปริมำตรหินคลุกไม่น้อยกว่ำ 872 ลูกบำศก์เมตรรำยละเอียดตำม
รูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพูก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้ำที่ 107 ล ำดับ
ที ่8 

      

        โครงการปรับปรุงเสาธงชาติ ศพด.อบต.สีชมพู (กองการศึกษาฯ) จ ำนวน 70,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงตำมโครงกำรปรับปรุงเสำธงชำติ ศพด.อบต. 
สีชมพู (กองกำรศึกษำฯ)ตำมรูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงที่ อบต.สีชมพู
ก ำหนดพร้อมติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรจ ำนวน 1 ป้ำย 
-เป็นไปตำมกฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 1/2566 หน้ำที่ 15 ล ำดับที่ 6 
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แผนงานการเกษตร 

  งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 10,000 บาท 

      ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท 

      วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเกษตร ที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวรหรือ
ตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภำพไปในระยะเวลำอันสั้น  ได้แก่ วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลอืง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  รำยจ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกับค่ำ
วัสดุ เช่น ค่ำขนส่ง ค่ำภำษ ีค่ำประกัน ค่ำติดตั้ง เป็น
ต้น เช่น  เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน ผำนไถกระทะ ครำดซึ่งพรวนดิน
ระหว่ำงแถว อวน กระชัง มีตัดต้นไม้  ปุ๋ย ยำป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อำหำรสัตว์ปีกและสัตว์น้ ำ หัวกระโหลกดูดน้ ำ ฯลฯ 
 -เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 -เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2 / ว 1095  
ลงวันที่ 28 พฤษภำคม 2564 
  

      

  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 20,000 บาท 

    งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

      ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 
      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ       

        ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ ค่ำจัดหำพันธุ์ไม้ ค่ำอำหำร
ว่ำงและเครื่องดื่ม น้ ำดื่ม ค่ำรถขนต้นไม้ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

      

        

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

จ ำนวน 10,000 บำท 

      

    

เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรีฯลฯ 
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

      



พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
-เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
 
 
                         

    
  

 
  

 

 

      

 
  

 


