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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 

อำเภอสีดา   จังหวัดนครราชสีมา 
                         

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 25,060,000 บาท แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 6,455,610 บาท 
  งบกลาง รวม 6,455,610 บาท 
   งบกลาง รวม 6,455,610 บาท 
   1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างและผู้ดูแลเด็ก 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
  

    

   2. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 5,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง   
 องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  ฉ.2 พ.ศ.2561 
  

    

   3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,780,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
  ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า109 ข้อ1  
  

    

   4. เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน 940,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที ่2 พ.ศ. 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า109 ข้อ2  
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   5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 36,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต อบต.สีดา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ 
เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า109 ข้อ3  
  

    

   6.เงินสำรองจ่าย จำนวน 266,610 บาท 

      

  
เพ่ือสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนและหากไม่ดำเนินการอาจจะเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชนได้ เช่น ประสบภัยแล้ง หรือสาธารณภัยต่าง ๆ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ของ อปท.  พ.ศ.2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที ่ มท  0313.4/ว 667  ลง
วันที่  12  มีนาคม  2545 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.2/ ว 3215  
 ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที ่ มท 
  0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด   
 ที ่ มท  0808.2/ว 2145  ลงวันที่  11  ตุลาคม  2560 
  

    

   7. รายจ่ายตามข้อผูกพัน       
    (1)เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จำนวน 288,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
และเพ่ือจ่ายเป็นเงินบำนาญของพนักงานส่วนตำบลที่ลาออกจากราชการ (กบท.) 
และเพ่ือจ่ายเป็นเงินบำนาญของพนักงานส่วนตำบลที่ลาออกจากราชการ       
  

    

    (2)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสีดา จำนวน 80,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสีดา 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กร 
 ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  พ.ศ.2561  
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 7,534,400 บาท 
  1.งบบุคลากร รวม 5,092,400 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,186,400 บาท 
   1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 515,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2557หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 

    

   1.1.2 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2557หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกำหนด 

    

   1.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบล  จำนวน  2  คน 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554                                                             
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
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   1.1.4 ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 86,400 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การ    
บริหารส่วนตำบลสีดา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกำหนด 
  

    

   1.1.5 ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/  
        เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 1,500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ประธานสภา รองประธานสภา  
เลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557หรือหนังสือสั่งการ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกำหนด 

    

   1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 2,906,000 บาท 
   1.2.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง  
ปลัด อบต.  หัวหน้าสำนักปลัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักพัฒนาชุมชน  นักทรัพยากรบุคคล   จพง.ธุรการ 
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
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   1.2.2 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตำบล 
- เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตำบล ตามมต ิก.อบต. ในการประชุม
ครั้ง9/2553เมื่อวันที่  29  ตุลาคม 2553  และครั้งที ่ 2/255 เมื่อวันที่  23
กุมภาพันธ์ 2554 ตามมต ิก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ 5/2554  เมื่อ
วันที่  25  พฤษภาคม  2554  
 -จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต. ตามประกาศก.จ.ก.ท.  และ ก.
อบต. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22  
เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท  
0809.3/ว 28ลงวันที่ 16 ก.พ.48เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจาก เงินเดือน   

    

   1.2.3 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 84,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง                                 
นักบริหารงาน อบต.       และหัวหน้าสำนักปลัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2544 
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2553  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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   1.2.4 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 432,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ พนักงานจ้างทั่วไป ของสำนักปลัด  ตำแหน่ง  คนงาน
ทั่วไป   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลง
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกีย่วกับพนักงานจ้าง  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963 ลง
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) 

    

   1.2.5 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 48,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของสำนักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนตำบลสีดา       
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
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  2. งบดำเนินงาน รวม 1,503,000 บาท 
   2.1 ค่าตอบแทน รวม 340,000 บาท 

   2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่น 

จำนวน 300,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสี
ดาเช่นค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของอบต.สีดา และเพ่ือจ่ายเป็น
เงิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษของสำนักปลัด  และ
กองคลัง 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมฯ  ด่วนที่สุด ที่มท0808.2/ว1966ลงวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.
2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ      
  

    

   2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล   
และพนักงานส่วนตำบลที่รับเงินบำนาญ ของ สำนักปลัด  
และผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549  
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   2.2 ค่าใช้สอย รวม 713,000 บาท 
   2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 360,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น   ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ค่าบริการ   ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน   ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน    ค่าจ้างเหมาบริการ  ที่เป็นการจ้างให้
ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด   ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างท่ี
ปรึกษา ค่าจ้างออกแบบ  ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 

  

    

   2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
การประชุมราชการภายในหน่วยงาน การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น  การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือเอกชน 
การประชุมกรณีอ่ืนที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือ
เยี่ยมชมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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   2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 60,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ได้แก ่ ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
  

    

    (2) ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พานดอกไม้ พวงมาลา จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
พานดอกไม้  พวงมาลา  เพ่ือใช้ในการจัดงานวันสำคัญต่าง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
  

    

    (3) โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ ในโครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   
 พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560                                                                           --------
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า  108 ข้อ 4       

    

    (4) โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน   การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า  106 ข้อ 8 
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    (5) โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายสถานที่รับสมัคร 
-ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายหน่วยเลือกตั้ง 
-ค่าวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 105 ข้อ 2       

    

    (6) โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมและส่งเสริมจริยธรรม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า  120 ข้อ 1 

    

    (7) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าดำเนินกิจกรรมปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น การเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน การเก็บข้อมูล
การประกอบอาชีพ การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น ฯลฯ 
-ค่าดำเนินการกิจกรรมปลูกและรักษาทรัพยากรในท้องถิ่น เช่น การเพาะพันธุ์พืชหายากที่
สูญหายไปการบำรุงรักษาพืชที่กำลังจะสูญพันธุ์  ฯลฯ 
-ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการกิจกรรมปกปักรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 112 ข้อ 2 
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   2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สินต่างๆของ อบต.สีดา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   

    

   2.3 ค่าวัสดุ รวม 173,000 บาท 
   2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

    

   2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   

    

   2.3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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   2.3.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 60,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน   หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

    

   2.3.5 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                                                                   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  

    

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 277,000 บาท 
   2.4.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสำนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. 
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   2.4.2 ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาในสำนักงาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

    

   2.4.3 ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐานในสำนักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความ
รวมถึงค่าใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

    

   2.4.4 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 2,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  ค่าบริการไปรษณีย์ตอบรับ  ค่าดวง
ตราไปรษณีย์ หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0766 ลง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายใน
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

    

   2.4.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
สื่อสารโทรคมนาคม   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   2.4.6 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง (ระบบCLOUD, HOSTING) 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้   
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

  3.งบลงทุน รวม 939,000 บาท 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 939,000 บาท 
   3.1.1ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    (1) ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 80,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ    จำนวน  1  ชุด  
     -กรอบไฟเบอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 180  x  310  ซม. 
     -ฐานซุ้มกว้างไม่น้อยกว่า 100 x300x100  ซม.  
     -ป้ายทรงพระเจริญ ขนาดไม่น้อยกว่า  150  ซม.  
     -พานพุ่มเงิน, พุ่มทอง ขนาดไม่น้อยกว่า  110  ซม. 
     -พระบรมฉายาลักษณ์  ขนาดไม่น้อยกว่า  120x240 ซม.  
    ราคาตามท้องตลาด 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   หน้า  128  ข้อ  5  

    

    (2) ตู้บานเลื่อนทึบ  5  ฟุต จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 5 ฟุต  จำนวน  1  หลัง 
-ขนาดกว้าง 149 ลึก 40.6 สูง 87.4 ซม. 
-ตู้ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น SPCC CRI-S 
-ประตูบานเลื่อนทึบ มือจับฝัง 
-ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น แบ่งเป็น 3 ชั้น 
-เหล็กท้ังหมดผ่านการทำความสะอาดผิวงาน ล้างไขมันและเคลือบผิวป้องกันสนิม 
-เพ่ิมการยึดเกาะด้วยการเคลือบ ZINC PHOSPHATE ด้วยระบบพ่นสี EPOXY 
-ใช้กุญแจ CyberLock มาตรฐานสากล 
-มี 9 สี ให้เลือก ได้แก่ สีขาวมุก,สีเขียว,สีส้ม,สีน้ำเงิน,สีม่วง,สีฟ้า,สีเทาสลับ,สีครีม และ  
สีเทาราชการ 
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    (3) รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 854,000 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล  จำนวน  1  คัน 
-ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด 
 ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
-แบบดับเบิ้ลแค็บ 
-เป็นกระบะสำเรจ็รูป 
-ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู 
-เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
-ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 1,544,000 บาท 
  1.งบบุคลากร รวม 1,168,000 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,168,000 บาท 
   1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1,126,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีและเงินปรับปรุงเงินเดือน 
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  นักวิชาการจัดเก็บ
รายได ้ เจ้าพนักงานพัสดุ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2561  
  

    

   1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2544 
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลง
วันที่ 3 ธันวาคม 2553  
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  2.งบดำเนินงาน รวม 370,000 บาท 
   2.1 ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท 

   2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสีดา เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างและค่าตอบแทน
คณะกรรมการอ่ืนๆตามท่ีอบต.สีดามีคำสั่งแต่งตั้ง 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค  
0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรม ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
  

    

   2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ของกองคลัง 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
-พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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   2.2 ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท 
   2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ    เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง  ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7)  
พ.ศ. 2562 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
  

    

   2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าที่
พักในการเดินทางไปราชการ ของ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  ของกองคลัง 
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
  

    

    (2) โครงการ E-SMART SERVICE จำนวน 110,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
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-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 9 ข้อ 1 

   2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สินต่างๆเพ่ือ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติของกองคลัง  อบต.สีดา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
  

    

   2.3 ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท 
   2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ    
เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ฯ      
คลิป เทปกาว ตลับหมึก  ลวดเย็บกระดาษ รวมทั้งวัสดุอื่น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
  

    

   2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆ เช่น แผ่น Disk  
 แผ่น CD RW  แผ่น DVD RW หัวพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ หรือแถบพิมพ์ 
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์  แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง  กระดาษต่อเนื่องสายเคเบิ้ล ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
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   2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 
   2.4.1 ค่าบริการไปรษณีย์ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณียบัตร โทรเลข ธนาณัติ อากรแสตมป์ ดวงตราไปรษณียากร เป็น
ต้น ของกองคลัง อบต.สีดา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 

    

  3. งบลงทุน รวม 6,000 บาท 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท 
   3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    (1) เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2,500 บาท 

      

  
เพ่ีอจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน    จำนวน 1 ตัว  
-เก้าอ้ีสำนักงานมีพนักพิง 
-ปรับระดับได้ 
-ที่พักแขนไฟเบอร์ 
-จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 

    

    (2) โต๊ะทำงาน จำนวน 3,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1ตัว 
-โต๊ะทำงานระดับ 3-6  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 100,000 บาท 
  1. งบบุคลากร รวม 100,000 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 100,000 บาท 
   1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  
ตำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 41,000 บาท 
  1.งบดำเนินงาน รวม 41,000 บาท 
   1.1 ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท 

   1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 5,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการป้องกันและ 
 ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า  126 ข้อ 1       

    

    (2) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 5,500 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565   
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
 พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
 พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า  126 ข้อ 2       

    

    (3) โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น 
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์       
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
   พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1    
   หน้า  5 ข้อ 1   
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    (4) ถนนสีขาวขับข่ีปลอดภัย จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์    
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ  
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.2560   
  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ   การบริหารพัสดุ  
  ภาครัฐ  พ.ศ.2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า  127 ข้อ 10   
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,141,990 บาท 
  1. งบบุคลากร รวม 541,000 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 541,000 บาท 
   1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 400,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                  และ
และนักวิชาการศึกษา   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 13 ลง
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2561  

  

    

   1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 21,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง  ให้กับนักบริหารงานการศึกษา ของ  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
-พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง  
  (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่  
3 ธันวาคม 2553  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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   1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  ในกองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
 พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
 เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  มาตรฐาน 
 ทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3972 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์ 
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่6)  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 8963 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 
 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
 และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่6 
  

    

   1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ 
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่2)    
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหาร
ส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2) 
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
 ขององค์กรการบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
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  2. งบดำเนินงาน รวม 596,000 บาท 
   2.1 ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน     
        ท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.สีดา  เช่น   
ค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ  อบต.สีดา และเพ่ือจ่าย 
เป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ของ  
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
 เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
 รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่  
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   

    

   2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541  แก้ไขถึง  (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549   
  

    

   2.2 ค่าใช้สอย รวม 461,000 บาท 
   2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 300,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาเวรยามในการดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบ  ของ อบต.
สีดา จำนวน  3  แห่ง   ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
-พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562  
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   2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
       งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ 
และค่าที่พักในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง   
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาต 
หรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  แก้ไขถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  

    

    (2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานดอกไม้ พวงมาลา จำนวน 1,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้พานดอกไม้  พวงมาลา 
เพ่ือใช้ในการจัดงานวันสำคัญต่าง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560       

    

    (3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   
-ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-ค่าเช่าเวทีและเครื่องขยายเสียง 
-ค่าป้ายโครงการ 
-ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของรางวัลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาตามวัย 
-ค่าจ้างเหมาน้ำดื่มและน้ำแข็ง 
-ค่าการแสดง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
 พ.ศ.2560   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการ 
 แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน 
 ท้องถิ่น พ.ศ.2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 119 ข้อ 1 
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   2.2.3 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม และบำรุงทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติของกองการศึกษา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560   

    

   2.3 ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 
   2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 40,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆของกองการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
 พ.ศ.2560   

    

   2.3.2 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น   ไม้กวาด  สบู่   
น้ำยาทำความสะอาดพ้ืน  น้ำยาล้างจาน  ฯลฯ  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 3 ศูนย ์ในความรับผิดชอบของ อปท.  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560   

    

   2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   เช่น  ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  แผ่นดิสก์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560   

    

   2.4 ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท 
   2.4.1 ค่าไฟฟ้า จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
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  3. งบลงทุน รวม 4,990 บาท 
   3.1 ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,990 บาท 
   3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       
    (1) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 4,990 บาท 

      

  
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
 จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้า 
 ต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้า 
 ต่อนาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร  
  พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง  
  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560   
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,589,000 บาท 
  1. งบบุคลากร รวม 966,000 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 966,000 บาท 
   1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 640,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ตำแหน่ง คร ูค.ศ.1 และครู ค.ศ.2 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560  
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการ
กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 

    

   1.1.2 เงินวิทยฐานะ จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานส่วนตำบลของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ตำแหน่ง คร ูค.ศ.2 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560   
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 2) ลง
วันที่ 22  มิถุนายน 2561 
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   1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 264,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างในแก่พนักงานจ้างในกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ   ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืน 
 ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
 พนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26  
 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
 เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา    เรื่อง   
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2557 
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3972 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
 2557 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา 
 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่3) 
  

    

   1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างของ 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
-หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)   
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 4713 ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรการบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราว (ฉบับที ่2)   
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  2. งบดำเนินงาน รวม 875,000 บาท 
   2.1 ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท 

   2.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
       งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)    จำนวน 280,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จำนวน  3 ศูนย์ในเขต อบต.สีดา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่  
19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.  ประจำปี 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0893.2/ว 1918 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัด  อปท.   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0893.3/ว 1658 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่2)  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ข้อ 1 

    

    (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
     ( ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ) 

จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าการจัดการเรียนการสอนให้กับ  ศพด. จำนวน 3 ศูนย์ในเขต อบต.สีดา
จำนวน 1,700 บาท/คน 
-เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท  
0808.2/ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 
 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                                    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ข้อ 3   
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    (3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
     (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) 

จำนวน 65,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
จำนวน  3 ศูนย์ในเขต อบต.สีดา จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย  ใน  ศพด. 
    1) ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
    2) ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี   
    3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี   
    4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท   
0808.2/ ว 3028  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ของ อปท. 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28  
พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้า 107 ข้อ 4 

    

   2.2 ค่าวัสดุ รวม 430,000 บาท 
   2.2.1 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 430,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว และอาหารเสริมนม  ดังนี้                             

(1)  อาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดา    

จำนวน 2 แห่ง                                                                                                  

(2)  อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพ้ืนที่ อบต.สีดา  จำนวน 2 แห่ง                                                                

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้                                      

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 

2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3.งบลงทุน รวม 48,000 บาท 
   3.1ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท 
   3.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน       
    (1) ชั้นอเนกประสงค์ 6 ช่อง จำนวน 3,200 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์  6  ช่อง  จำนวน 2 หลัง 
-ขนาด 120x120x40 ซม. 
-วัสดุชั้นไม้อัด  ปาติเคิล 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.สีดา 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.สีดา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1หน้า 8 ข้อ 11 
  

    

    (2) ชั้นเอนกประสงค์ 9 ช่อง จำนวน 8,800 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ 9 ช่อง  จำนวน 4  หลัง 
-ขนาด 120x132x40 ซม. 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.สีดา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 6 ข้อ 3 
  

    

    (3) ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี จำนวน 4,500 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  จำนวน  1  ชุด 
-โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง  40  ซม.  ความยาว  800 ซม. สูง  75 ซม. 
 พร้อมเก้าอ้ี 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.สีดา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 8 ข้อ 12 
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    (4) โต๊ะโรงอาหารเด็ก จำนวน 31,500 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารสำหรับเด็ก 
จำนวน 7 ชุด 
คุณลักษณะ  ดังนี้ 
-ไม้ปาติเคิล เคลือบเมลามีนสีขาวมัน 
-โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา 1 มม. 
-โต๊ะหน้าขาว ขนาดกว้าง 60 ซม. ความยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. 
-พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว สำหรับทานอาหาร ขนาดกว้าง 30 ซม. ความ
ยาว 120 ซม. สูง 45 ซม. 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 หน้า 7 ข้อ 7 
  

    

  4. งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท 
   4.1 เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท 
   4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       
    (1) อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน 700,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน ในสังกัด สพฐ.    
ในเขตพ้ืนที่  อบต.สีดา  จำนวน  2  แห่ง   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากมาก ที ่มท  808.2/ว 3028  ลง
วันที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ  อปท. 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 132 ข้อ 1  
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แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,448,000 บาท 
  1. งบบุคลากร รวม 762,000 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 762,000 บาท 
   1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 600,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และนักวิชาการ
สาธารณสุข 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ ดังนี้ 
- พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
  

    

   1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ของกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
และนักวิชาการสาธารณสุข 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง 
 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2544 
-พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ. 2535 
-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจำส่วนราชการ (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่  
3 ธันวาคม 2553  
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
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   1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 108,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  
 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
- หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน(ฉบับที่ 6)   

    

   1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดล้อม    
-ตามมต ิ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมาในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่  31   
พฤษภาคม  2555  และตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของ  ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ   
พ.ศ.2548  และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  5)พ.ศ.2555 

    

  2. งบดำเนินงาน รวม 506,000 บาท 
   2.1 ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท 

   2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสีดา เช่น ค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของ  อบต.สีดา   
และเพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ 
และค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล  ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตามนัยแห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 มาตรา 52 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็น 
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่  
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรม ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 
 พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
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   2.2 ค่าใช้สอย รวม 296,000 บาท 
   2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 130,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ  ดังนี้  ค่าจ้างเอกชนดำเนินงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ค่าใช่จ่ายในการเผยแพร่ หรือการประชาสัมพันธ์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร
ประชาสัมพันธ์  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
-พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและ                
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

   2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้ 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร สำหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคล 
ภายนอกเข้าดูงาน หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ   ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ 
  แก้ไขถึง  (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

    

   2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน        
ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  และค่าท่ีพักในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่4 
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    (2) โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 41,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
-ค่าเข็มฉีดยา   
-ค่าไซริงค์  3  มิลลิลิตร   
-ค่าถุงมือ   
-ค่าแอลกอฮอล์ 70%   
-ค่าป้าย   
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
 พ.ศ.2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 114ข้อ3  

    

    (3) โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องใช้ในโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
  พ.ศ.2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 117  ข้อ 14 

    

    (4) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัขและแมว   
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 พ.ศ.2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 หน้า 115  ข้อ 8 
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    (5) โครงการอบรมสร้างความเข้าใจในการกำจัดขยะที่ถูกต้อง จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าอาหารกลางวัน   อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 
-ค่าป้ายโครงการ ค่าแผ่นป้ายให้ความรู้   
-ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการฝึกอบรม 
-ค่าสมนาคุณวิทยากร 
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  
  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ   
 พ.ศ.2560   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทื่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า111  ข้อ 2 
  

    

   2.2.4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและบำรุงทรัพย์สิน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยและ 
ค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ.2560   

    

   2.3 ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท 
   2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ 
 แฟ้ม ปากกา ธงชาติ  ตลับหมึก ลวดเย็บกระดาษ รวมทั้งวัสดุอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ.2560   
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   2.3.2 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 50,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล   
แถบตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ.2560   

    

   2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  ต่างๆ
เช่น แผ่น Disk แผ่น CD RW แผ่น DVD RW หัวพิมพ์ ดิสก์ไดร์ฟ  หรือแถบพิมพ์ 
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตลับผงหมึก  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 พ.ศ.2560   

    

  3. งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   3.1 เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   3.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    (1) โครงการตามพระราชดำริ จำนวน 180,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ  ของหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา  หมู่ที ่ 3 -  หมู่ที ่ 11             
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565 หน้า 135  ข้อ 1 

    

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 155,000 บาท 
  1. งบดำเนินงาน รวม 155,000 บาท 
   1.1 ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท 

   1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก จำนวน 150,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ /ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ /ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ตามโครงการชุมชนร่วมใจป้องกันไข้เลือดออก 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ.2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 114 ข้อ 2 
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    (2) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าพันธุ์ต้นไม้ 
-ค่าป้ายโครงการ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 111 ข้อ 1 
   

    

แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 450,000 บาท 
  1. งบดำเนินงาน รวม 450,000 บาท 
   1.1 ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 
   1.1.1รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 450,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น   
-ค่าจ้างเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ในการส่งพนักงานส่วนตำบลไปฝึกอบรมสัมมนา 
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 75,000 บาท 
  1.งบดำเนินงาน รวม 75,000 บาท 
   1.1 ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท 

   1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) โครงการฝึกอบรมการต่อต้านปัญหายาเสพติด จำนวน 10,000 บาท 

      

  
 เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ 
 การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 118 ข้อ 2  

    

    (2) โครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 118 ข้อ   

    

    (3) โครงการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน จำนวน 15,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 118 ข้อ  
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    (4) โครงการสามวัยสานสัมพันธ์ครอบครัว จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   
-ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
-ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 118 ข้อ  
   

    

    (5) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้า จำนวน 30,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าอาหารกลางวัน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 -ค่าวิทยากร 
-ค่าป้ายไวนิล 
-ค่าวัสดุที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย เส้นด้ายทางพุ่ง ด้ายทางยืน สีย้อมด้าย 
-ค่าเชือกมัดหมี่ 
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 124 ข้อ 4   
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 95,000 บาท 
  1.งบดำเนินงาน รวม 95,000 บาท 
   1.1ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

   1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน  อบต.สีดาเกมส์ จำนวน 70,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
-ค่าจัดเตรียมสนามและสถานที่แข่งขันกีฬา 
-ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตลอดการแข่งขัน  ค่าจ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
-ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา  ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงภาคสนาม 
-ค่าถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขัน 
-ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาและวัสดุที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา /เงินรางวัล 
-ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการ      ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2561-2565หน้า 122 ข้อ 1 

    

   1.2 ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท 
   1.2.1 วัสดุกีฬา จำนวน 25,000 บาท 

      

  
เพ่ือจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับใช้ในศูนย์ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา          
ประจำหมู่บ้าน  ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ  อบต.สีดา 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท 
  1.งบดำเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   1.1 ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
        งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    (1) โครงการประเพณีลอยกระทง จำนวน 50,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
 และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดงานประเพณีลอยกระทง   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 120 ข้อ 2 
  

    

    (2) โครงการประเพณีแห่ช้างบ่อไก่แก้ว จำนวน 100,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นต้องใช้   
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน  การจัดงาน  การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.
2560   
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 121 ข้อ 5 
  

    

  2. งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   2.1 เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท 
   2.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       
    (1) โครงการบวงสรวงท้าวสุรนารี จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสีดา     
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                     
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 134 ข้อ 1 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,412,000 บาท 
  1. งบบุคลากร รวม 842,000 บาท 
   1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 842,000 บาท 
   1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 800,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ของกองช่าง ตำแหน่ง   
ผู้อำนวยการกองช่าง  นายช่างโยธา  และ เจ้าพนักงานธุรการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2544 
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที ่6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559 
-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับ
ที ่6) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)   

    

   1.1.2 เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ให้กับ
ผู้อำนวยการกองช่าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือ  ดังนี้ 
-พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538  และท่ีแก้ไขถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ.2544 
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนด
มาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที ่2)  
-หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.2/ว 3041 ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6)    
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  2. งบดำเนินงาน รวม 570,000 บาท 
   2.1 ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน 
ตำบลสีดาเช่นค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการของอบต.สีดา และเพ่ือ
จ่ายเป็นเงิน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้แก่พนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษของกองช่าง 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่  
19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมฯ  ด่วนที่สุด ที่มท0808.2/ว1966ลงวันที่ 26 ก.ย. พ.ศ.
2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   

    

   2.1.2 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 10,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ของกองช่าง 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่7 พ.ศ. 2554 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร พ.ศ. 2560 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2549 

    

             2.2 ค่าใช้สอย          รวม 520,000 บาท 

              2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
                   งบรายจ่ายอื่น ๆ  

    
 

                (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร จำนวน 20,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 
ได้แก่  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นต้อง 
จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคลได้รับอนุญาตหรือ 
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 
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               2.2.2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  จำนวน 500,000 บาท 

      

  
เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม  และบำรุงทรัพย์สินต่างๆ ของกอง
ช่าง  เช่น  ครุภัณฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 

  
 

   2.3 ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 
   2.3.1 วัสดุสำนักงาน จำนวน 30,000 บาท 

      

  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  

    

 งานก่อสร้าง รวม 1,849,000 บาท 
  1.งบลงทุน รวม 1,849,000 บาท 
   1.1ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,849,000 บาท 
   1.1.1ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       
    (1) โครงการก่อสร้าง  ถนน  ค.ส.ล.  บ้านดอนโก่ย  หมู่ที ่ 10 จำนวน 186,900 บาท 

      

  
สถานที ่บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 
ดำเนินการไปทางบ้านดอนดู่ 
-งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
 มีพ้ืนที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขที่ ขบ. 9/2565 ระยะเวลา 60 วัน ) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 3 ข้อ 17 
  

    

    (2) โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านโนนเมือง  หมู่ที ่ 3 จำนวน 186,900 บาท 

      

  
สถานที ่บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
ดำเนินการไปทางวัดบ่อไก่แก้ว 
-งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
 มีพ้ืนทีี่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด  
 (แบบเลขที่ ขบ.1/2565 ระยะเวลา 60 วััน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 69 ข้อ 7 
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    (3) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  บ้านหนองไข่เหี้ย  หมู่ที่  11 จำนวน 185,000 บาท 

      

  
สถานที ่รอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมด้านทิศตะวันตกหนองนำ้ หนองไข่เหี้ย  
ดำเนินการไปทางทิศเหนือ 
-งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร 0.10 เมตร หรือมี 
 พ้ืนที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขที่ ขบ.10/2565 ระยะเวลา 60 วัน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 102 ข้อ 11 

    

    (4) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 7 จำนวน 186,900 บาท 

      

  
 สถานที ่บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมทางออกหมู่บ้าน  ดำเนินการ 
 ไปทางซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
-งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ 
  มีพ้ืนที่ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขที่ ขบ.6/2565 ระยะเวลา 60 วัน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 86 ข้อ 9 

    

    (5) โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านหินแห่ หมู่ที่ 8 จำนวน 212,700 บาท 

      

  
สถานที ่บริเวณรอยต่อถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้าน นายอุทัย สุราษฎร์  
ดำเนินการไปทางบ้านชัยรัตน์ ดวงกลาง 
-งานถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนที่
ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกา่ว 500 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขที่ ขบ.7/2565 ระยะเวลา 60 วัน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 89 ข้อ 5 

    

    (6) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านเก่า หมู่ที่ 4 จำนวน 86,500 บาท 

      

  
สถานที ่บริเวณสามแยกท่ีนานางบัว บุตรดี ดำเนินการไปถึงที่นานางแก้ว ประจิตร 
-งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
  ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. 
-งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ 
 มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.  
 พร้อมเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
(แบบเลขที่ ขบ.2/2565 ระยะเวลา 30 วัน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 73 ข้อ 14 
  

    



86 
 

    (7) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านถนนหัก  หมู่ที ่ 9 จำนวน 216,200 บาท 

      

  
สถานที ่บริเวณสามแยกหนองแต้ บ้านถนนหัก ดำเนินการไปทางบ้านหนองแก 
-งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
  ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. 
-งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ 
  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.  
  พร้อมเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขที่ ขบ. 8/2565 ระยะเวลา 30 วัน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565 เพ่ิมเติมฉบับที่ 1 หน้า 4 ข้อ 20 

    

    (8) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บ้านหญ้าคา  หมู่ที ่ 5 จำนวน 216,200 บาท 

      

  
 สถานที ่ถนนบ้านหญ้าคา-ป่าช้าบ้านหญ้าคา บริเวณท่ีนา นายวิชัย แสงภักดี  
ดำเนินการไปทางป่าช้าบ้านหญ้าคา  
-งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิม  ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 600 หรือมีพ้ืนที่ 
  ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. 
-งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 หรือ 
  มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.  
  พร้อมเกล่ียตกแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขทีี่ ขบ.4/2565 ระยะเวลา 30 วัน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 78 ข้อ 24 

    

    (9) ปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก  บ้านเก่า  หมู่ที ่ 4 จำนวน 21,600 บาท 

      

  
สถานที ่ถนนทางเข้าไปเตาเผาขยะ ด้านทิศเหนือ ของหมู่บ้าน 
-งานปรับพื้นที่ผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หรืิอมี 
  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. 
-งานลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
 หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.  
 พร้อมเกลี่ยตกแต่งและบดทับแน่นให้เรียบร้อยตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขที่ ขบ.3/2565 ระยะเวลา 30 วัน ) 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 73 ข้อ 13 
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   1.1.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    (1) โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์  
     บ้านหนองแก หมู่ที่  6 

จำนวน 350,100 บาท 

      

  
สถานที ่บริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน บ้านหนองแก หมู่ที ่6 
-งานก่อสร้างหอถังประปา (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 10 ลบ.ม. 
-งานติดตั้งระบบสูบนำ้พลังงานแสงอาทิตย์ 1 หน่วย 
-งานฝังท่อเมนประปา ท่อ พี วี ซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 250 ท่อน หรือมีความยาวไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร ฝังลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
-งานป้ายบอกรายละเอียดโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.สีดา กำหนด 
 (แบบเลขที่ ขบ.5/2565 ระยะเวลา 60 วัน) 
 -ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.2561-2565  หน้า 83 ข้อ 19 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


