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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ

อําเภอ วาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,317,425 บาท

งบบุคลากร รวม 6,793,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
   (1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือน
ละ  21,120  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท
   (2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ  11,610  บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน    278,640  บาท

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:29 หน้า : 1/151



เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
   (1) คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ในอัตราเดือนละ  1,900  บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 22,800 บาท
   (2) คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ  950  บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน    22,800  บาท

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557  และ
หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
   (1) คาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล  ใน
อัตราเดือนละ  1,900  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 22,800
 บาท
   (2) คาตอบแทนพิเศษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ  950  บาท/คน จํานวน 2 คน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน    22,800  บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557  และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
   (1) คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,560
  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 90,720 บาท
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,247,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557  และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
   (1) คาตอบแทนของประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ  11,610
  บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 139,320 บาท
   (2) คาตอบแทนของรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ  9,500
  บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 114,000 บาท
   (3) คาตอบแทนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 32 อัตรา ในอัตราเดือนละ  7,560
  บาท จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  2,903,040  บาท
(2) คาตอบแทนของเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 อัตราในอัตราเดือนละ  7,560
  บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 90,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,832,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,020,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  7  มีนาคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 530,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.  และ ก.อบ
ต.  ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 36 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที่ 26  สิงหาคม 2558 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 3,669,625 บาท
ค่าตอบแทน รวม 358,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทนการ
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ออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558
  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
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    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
    10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้าง ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลง
วันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744  ลง
วันที่  16 สิงหาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคํา
ร้องขอของตนเอง
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360  ลง
วันที่  7 ตุลาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคําร้อง
ขอของตนเอง
      6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0091  ลง
วันที่  7 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใช้จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น มท 0808.2
/ว 1583  ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  การใช้ใบเสร็จรับ
เงินจากชองทางให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบ้าน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนด หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
    7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    9) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561

ค่าใช้สอย รวม 2,007,625 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 1,002,625 บาท

เพื่อจายเป็น
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- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  
คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดทําประกันภัย
ทรัพยสิน คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  คาเชา
เครื่องถายเอกสาร
คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้าง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงานประจํารถดับ
เพลิง ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
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    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
 1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
          เพื่อจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยม
หรือตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
     2) คาใช้จายในการจัดประชุม
   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม เพื่อเบิกจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวกับมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจายในการประชุม ได้แก การประชุม
ราชการภายในหนวยงานประจําเดือน การประชุมคณะ
กรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับการ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การประชุม
สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุม
ประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผนชุมชนหรือเรื่องอื่นที่
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กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน การประชุม
อื่นที่จําเป็นตอการปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว
 0677  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
    4) หนังสือ นร 0506/ว 24  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ 
- คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  คาชดใช้คาเสีย
หายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ เชน รวมพลัง
แผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด สวนสนามวัน อปพร.  หรือโครงการ
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ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล
   ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ อปท.ตามกฎหมาย
กําหนด

จํานวน 400,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งซอม สมาชิกสภา
ท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอื่นตามที่กฎหมาย
กําหนด  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวัน
ที่  6  กรกฎาคม  2561  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705  ลงวัน
ที่  20  มีนาคม 2563  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563 
หน้า 18  ลําดับ 1
    

โครงการจัดงานตางๆ จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีในวัน
สําคัญตางๆ ตามวาระ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
ในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 56
 ลําดับ 1
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โครงการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัด อบต
.สัญจรพบประชาชน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัด อบต.สัญจรพบประชาชน เชน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาปาย
โครงการ  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73
  ลําดับ 4
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โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งในและตางประเทศ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานนอกสถานที่ทั้งในประเทศและตางประเทศ เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ในการอบรม คาปายโครงการ คาเชาที่พัก คาจ้างเหมารถ  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73
  ลําดับ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   -เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว  มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จาน
รอง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่
นอน ปลอกหมอน หมอน ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟา เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟา เครื่องป้งขนมปัง กระทะไฟฟา หม้อไฟฟารวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟา กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา ผ้าหม ผ้า
ปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ลอคครัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม  ฯลฯ

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:29 หน้า : 19/151



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 764,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาไฟฟาในสํานักงาน  ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และไฟฟา
บริการสาธารณะในเขตตําบลวาริชภูมิ รวมถึงคาใช้จายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน การเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงคูสายโทรศัพท ฯลฯ ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:29 หน้า : 20/151



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คาโทรภาพ (โทร
สาร) คเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ตรวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ

งบลงทุน รวม 854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 854,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จํานวน 1
 คัน เป็นเงิน 854,000 บาท
ตามรายละเอียด ดังนี้
  1.ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต
  2.แบบดับเบิ้ลแค็บ
  3.เป็นกระบะสําเร็จรูป
  4.ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
  5.เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
  6.ราคารวมภาษรสรรพสามิต
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,167,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,252,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,252,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่ 7  มีนาคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542 และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 36 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที่ 26  สิงหาคม 2558 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 915,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 255,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทนการ
ออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:29 หน้า : 23/151



  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
    10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลง
วันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744  ลง
วันที่  16 สิงหาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคํา
ร้องขอของตนเอง
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360  ลง
วันที่  7 ตุลาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคําร้อง
ขอของตนเอง
      6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0091  ลง
วันที่  7 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใช้จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น มท 0808.2
/ว 1583  ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  การใช้ใบเสร็จรับ
เงินจากชองทางให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบ้าน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนด หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
    7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    9) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเป็น
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- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก  คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คา
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสิน  คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้าง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คา
จ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงานประจํารถดับเพลิง คาจ้าง
เหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
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ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  
- คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  คาชดใช้คาเสีย
หายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
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 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
-เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและริวิงใสฟลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถาย
รูป พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม เมมโมรี่การด ฟลม
สไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร วีดีโอเทป แผนซี
ดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
   - คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,021,000 บาท

งบบุคลากร รวม 340,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 340,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 676,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาตอบแทน อปพร. เพื่อเป็นคาปวยการชดเชยการงาน
หรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย  คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและ
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ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาตอบแทนการออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คา
การตรวจคําตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิ
ได้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558
  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
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  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
   10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555
   11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
   12) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติวาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ. 2560
   13) หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684  ลงวันที่  8
 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
   14) หนังสือดวนที่สุด มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาใช้จายให้แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:29 หน้า : 36/151



คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลง
วันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744  ลง
วันที่  16 สิงหาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคํา
ร้องขอของตนเอง
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360  ลง
วันที่  7 ตุลาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคําร้อง
ขอของตนเอง
      6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0091  ลง
วันที่  7 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใช้จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น มท 0808.2
/ว 1583  ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  การใช้ใบเสร็จรับ
เงินจากชองทางให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบ้าน

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
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สิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสิน  คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา คาเชา
เครื่องถายเอกสาร
- คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้าง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงานประจํารถดับ
เพลิง คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
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การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง    คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ เชน รวมพลัง
แผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด สวนสนามวัน อปพร.  หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
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     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการปองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการอบรม  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว
 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66
  ลําดับ 2
    

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณในการอบรม  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
    2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4
 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/1563

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณใน
การอบรม  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2553
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75
  ลําดับ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
   - ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:29 หน้า : 42/151



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไขควง ประแจ แม
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร ลอคครัตซ กระจกโค้งมน ลอคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก น็อตและสกรู สายไมล เพลา ฟลมกรองแสง เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช  พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูก
ปืน กระจกมองข้างรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
  ฯลฯ
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึงรายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าพันคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

จัดซื้อเลื่อยยนต 5 แรง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
   - จัดซื้อเลื่อยยนต  5  แรง จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท
ตามรายละเอียด ดังนี้
1.เครื่องยนต 5 แรง
2.มาพร้อมกับบารและโซ ขนาด 11.5"
3.พร้อมอุปกรณเครื่องมือครบชุด
4.ใช้น้ํามัน 95 ผสม 2T
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2558
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
   - ราคาตามท้องตลาด
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนในชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุตามท้องถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลป
ใหม เทศกาลสงกรานต  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 4202  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
     3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 1346  ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
     4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.4/ว 1464  ลงวันที่ 5 เมษายน 2562
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 75
  ลําดับ  2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,822,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,123,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,123,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,970,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  7  มีนาคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 462,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยะฐานะของพนักงานครูองคการบริหารสวน
ตําบล

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,445,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 36 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที่ 26  สิงหาคม 2558 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 699,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทนการ
ออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558
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  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
    10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลง
วันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744  ลง
วันที่  16 สิงหาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคํา
ร้องขอของตนเอง
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360  ลง
วันที่  7 ตุลาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคําร้อง
ขอของตนเอง
      6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0091  ลง
วันที่  7 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใช้จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น มท 0808.2
/ว 1583  ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  การใช้ใบเสร็จรับ
เงินจากชองทางให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบ้าน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนด หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
    7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    9) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็น
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- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน คาจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสิน  คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  คาเชา
เครื่องถายเอกสาร
คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้าง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย คา
จ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
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การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ฯลฯ 
- คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  คาชดใช้คาเสีย
หายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
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 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,989,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,249,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,491,400 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ก จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก เชน  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาปาย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ  
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 หน้า 11  ลําดับ  1

โครงการสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ ศพด. จํานวน 1,391,400 บาท

เพื่อจายเป็น
1) คาอาหารกลางวันเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย  เป็นเงิน 882,000
 บาท             (180x20x245)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 60
 ลําดับ 4
2) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
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- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 8 ศูนย เป็นเงิน  306,000  บาท (180x1,700)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61
 ลําดับ 5
3) คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3.1 คาหนังสือเรียน  เป็นเงิน  36,000  บาท  (180x200)  
- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 8 ศูนย 
3.2 คาอุปกรณการเรียน  เป็นเงิน  36,000  บาท  (180x200)  
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย
3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน  เป็นเงิน  54,000  บาท  (180x300)  
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย
3.4 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นเงิน  77,400  บาท  (180x430
)  
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 ศูนย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61
 ลําดับ 8

ค่าวัสดุ รวม 1,758,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,758,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
- คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  จํานวน  8  ศูนย  เป็นเงิน  365,976  บาท  และเด็กนัก
เรียนตั้งแตเด็กอนุบาล  และเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ถึงชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 6 โรงเรียน เป็นเงิน 1,392,024 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 60 ลําดับ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 2,740,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,740,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนในเขตตําบลวาริชภูมิ จํานวน 2,740,000 บาท

เพื่อจายเป็น
    - คาอาหารกลางวันนักเรียนตั้งแตเด็กอนุบาลและเด็กประถม
ศึกษาปที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 6 โรงเรียน
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด   ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด    ที่ มท
 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท
 0816.2/ว 2174 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61
 ลําดับ 7
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,820,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,335,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,335,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 945,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  7  มีนาคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 36 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที่ 26  สิงหาคม 2558 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,086,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทนการ
ออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ฯลฯ
   - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นคา
ปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
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     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558
  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
    10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนด หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
    7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    9) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561

ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็น
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- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คา
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสิน คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้าง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก คาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ
 - คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
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นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะหมวดราย
จายอื่นๆ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
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เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
-เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุวิทยาศาสตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้า
หลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร สําลีและผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ วัคซีนตางๆ แอลกอฮอล ฟลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอด
แล้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ หลอดเอกซเรย  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000
 บาท 
ตามรายละเอียดดังนี้
1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559
   - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน ตามโครงการอุดดหนุน
สําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข จํานวน 17 หมูบ้าน หมูบ้านละ 20,000 บาท
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072  ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 62
 ลําดับ 4
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมปองกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมปองกันโรค
ไข้เลือดออก  เชน  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดโครงการ ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) หนังสือ สปสช. ที่ 5.38/ 165 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 62
 ลําดับ 1

โครงการเดิน - วิ่ง - ปั่น สร้างสุขภาพ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการเดิน วิ่ง ปั่น สร้าง
สุขภาพ  เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาของ
รางวัล และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา
         และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
         พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 62
 ลําดับ 2
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โครงการธนาคารขยะและการคัดแยกขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการธนาคารขยะและการ
คัดแยกขยะ
 เชน  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) เป็นไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวัน
ที่ 22 กุมภาพันธ 2562
     2) เป็นไปตามหนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0023.3/13456
 ลงวันที่  24  เมษายน  2562
     3) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน      
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 70
 ลําดับ 2

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย
 จากโรคพิษสุนัขบ้า  เชน  คาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072  ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 63
 ลําดับ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,557,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,173,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,173,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 975,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  7  มีนาคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 36 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที่ 26  สิงหาคม 2558 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 384,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทนการ
ออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558
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  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
    10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลง
วันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744  ลง
วันที่  16 สิงหาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคํา
ร้องขอของตนเอง
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360  ลง
วันที่  7 ตุลาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคําร้อง
ขอของตนเอง
      6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0091  ลง
วันที่  7 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใช้จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น มท 0808.2
/ว 1583  ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  การใช้ใบเสร็จรับ
เงินจากชองทางให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบ้าน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนด หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
    7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    9) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
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- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล   คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน คา
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสิน  คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
- คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด  คาจ้าง
เหมาคนงานทั่วไป ฯลฯ
- คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
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นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะหมวดราย
จายอื่นๆ

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา  คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัลหรือเงินรางวัล  คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
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เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการสงเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและพัฒนาผู้
สูงอายุ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายเกี่ยว
กับสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น    พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 66
 ลําดับ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
-เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 840,000 บาท

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ไฟฟาสองสวางสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 50,000 บาท

จัดซื้อไฟฟาสองสวางสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย บ้านกุดตะ
กาบทุง หมูที่ 17   จํานวน  50,000   บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไฟฟาสองสวางสาธารณะ พลังงานแสง
อาทิตย พร้อมติดตั้ง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
ลําดับ  25  หน้า  20
- ราคาตามท้องตลาด

งบเงินอุดหนุน รวม 790,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 790,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร จํานวน 790,000 บาท

อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
- เพื่อจายเป็น
  โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   เป็นเงิน  683,000  บาท
  ตามรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านกุดตะ
กาบ หมูที่ 5 (สายไปนานายอุเทน  อัครินทร)  จํานวน  36,000
  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563
หน้า       ลําดับ
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2. โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านกุดตะ
กาบ หมูที่ 5(จากหน้าสํานักงานปาไม้ – ร้านพิชัยการ
ยาง) จํานวน  25,000  บาท
3.โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านกุดตะกาบ หมู
ที่ 5
(สายหน้าบ้านนายพิศมัย ดาวเศรษฐ - 
สวน อาจารยบรรเจิด เหมะธุลิน)
จํานวน  25,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
4. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านกุดพร้าว
 หมูที่ 7 (สายสวนนายประสิทธิชัย  เหมะธุลิน)  จํานวน  36,000
  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
5. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ บ้านขอนขว้าง หมู
ที่ 8 (ภายในหมูบ้าน)  จํานวน  48,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
6. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู
ที่ 9 (สายนานางเปลี่ยง)  จํานวน  50,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
7. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ บ้านดงศรีชมภู หมู
ที่ 13 (สายสวนนายทองวาส  อัคนิจ)จํานวน  48,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
8. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ บ้านดงศรีชมภู หมู
ที่ 13 (ซอยหน้าบ้านนายศักดิ์ชัย  วารีย) จํานวน  24,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
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เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
9. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบ้าน บ้านดงน้อย หมู
ที่ 15 จํานวน  39,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
10. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านตาดโพน
ไผ หมูที่ 18 
(สายภูดินแดง – ไปภูน้อย)  จํานวน  120,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
11. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการเกษตร บ้านหนองแวง
คํา หมูที่ 19 
(หน้าบ้านนางครองพิราช – ทุงนานายสมพร  โพธิ์
ชัย)    จํานวน  50,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)     เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   หน้า       ลําดับ
12. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบ้าน  บ้านธาตุ
พัฒนา หมูที่ 20 จํานวน  60,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
13. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ บ้านโพนไผ  หมู
ที่ 10  (สายไปนานางคําประมัย)  จํานวน  36,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563  
หน้า       ลําดับ
14. โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ บ้านภูแฉะ   หมู
ที่ 11  (สายคําขี้หมา)  จํานวน  36,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
15. โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านกุดพร้าว
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  หมูที่ 7  (คุ้มทาน้ําโคกสนุก)  จํานวน  50,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   หน้า       ลําดับ

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ  เป็นเงิน  107,000
  บาท 
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านห้วยบาง  หมู
ที่  4 จํานวน  6  จุด  จํานวน  21,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
2. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านขอนขว้าง  หมู
ที่ 8 (ภายในหมูบ้าน)  จํานวน  18,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   หน้า       ลําดับ
3. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านหนองแวง หมู
ที่ 9 (ถนนสายหนองแวง – กุดตะกาบ) จํานวน  30,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)    เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   หน้า       ลําดับ
4. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านโพนไผ หมูที่ 10
  (ภายในหมูบ้าน)  จํานวน  28,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ
5. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ บ้านโพนไผ  หมูที่ 10
  (ซอยบ้านนายเดือน)  จํานวน  10,000  บาท
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2/2563   
หน้า       ลําดับ

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการคลองสวย น้ําใส จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการคลอง
สวย น้ําใส เชน การขุดลอก กําจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูล เพื่อทําความ
สะอาด ห้วย หนอง คลอง บึง ในเขตตําบลวาริชภูมิ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 3502 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2547
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)   หน้า 70 ลําดับ 3

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน   เชน  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาปาย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563 หน้า  13  ลําดับ  2
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด
    เชน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเตรียมสนามแขงขัน คา
อุปกรณกีฬา
    คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถ้วยรางวัล เงินหรือของ
รางวัล  คาใช้จาย อื่นๆ เชน การจัดพิธีเปด – ปดการแขงขัน
กีฬา คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ เชน คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือบํารุง  คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภค
ตางๆ เชน  กระแสไฟฟา น้ําประปา คาเชาอุปกรณอื่นๆ ตลอด
ระยะเวลาการจัดงาน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2/2563
หน้า  12  ลําดับ  1
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไม้ตีปงปอง ลูกแชร
บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดด ตะกร้อ ตาขายกีฬา นกหวีด นวม เสาตาขาย
กีฬา เชน เสาตาขายวอลเลยบอล หวงบาสเก็ตบอล ฯลฯ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง   เชน คาวัสดุอุปกรณในการจัดทํากระทง คาอาหาร คา
อาหารวาง  และเครื่องดื่ม คาเงินรางวัล  และคาใช้จายอื่นๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 57  ลําดับ 1
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โครงการสงเสริมประเพณีวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประเพณี
สําคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) เชน คาจัด
ซื้อเครื่องไทยธรรม
    คาจัดซื้อเทียนพรรษา คาพิธีทางศาสนา และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  หน้า 57  ลําดับ 3

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,565,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,395,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,395,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:30 หน้า : 92/151



เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวันที่  7  มีนาคม  2559
  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 305,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 36 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที่ 26  สิงหาคม 2558 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 295,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
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ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทนการ
ออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558
  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
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บุคคลหรือคณะกรรมการ
    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
    10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
      1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ
. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
      2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862  ลง
วันที่  12 ตุลาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
      3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679  ลง
วันที่  6 กุมภาพันธ 2561  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
จัดข้าราชการสวนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
      4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2744  ลง
วันที่  16 สิงหาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคํา
ร้องขอของตนเอง
      5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3360  ลง
วันที่  7 ตุลาคม 2547  เรื่อง  สิทธิการเบิกคาเชาบ้านตามคําร้อง
ขอของตนเอง
      6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0091  ลง
วันที่  7 มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายคาใช้จายตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
      7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น มท 0808.2
/ว 1583  ลงวันที่  30 พฤษภาคม 2561  เรื่อง  การใช้ใบเสร็จรับ
เงินจากชองทางให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกสเป็นหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกคาเชาบ้าน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบล และลูกจ้างประจํา ที่มีสิทธิได้ตามระเบียบกําหนด หรือ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
    2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค. 0422.3/ ว 257
  ลงวันที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน 
    3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1013  ลงวัน
ที่  18  กุมภาพันธ  2559  เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร 
    4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522  ลงวัน
ที่  9  สิงหาคม  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียน 
    5) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
เบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2542
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงิน
สวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น
    7) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ. 2562
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยว
กับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
    9) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค.0408.5/ว 22 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2561

ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 424,000 บาท

เพื่อจายเป็น
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- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
สิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก  คาระวางรถบรรทุก  คาเชาทรัพยสิน  คา
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ  คาจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสิน  คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคํา
พิพากษา  คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้าง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงานประจํารถดับ
เพลิง คาจ้างเหมา    คนงานทั่วไป ฯลฯ
 - คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
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ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ  คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล
หรือเงินรางวัล  คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวง
มาลา 
คาชดใช้คาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ  หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
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 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็น
เงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟา เครื่องวัดกระแสไฟฟา เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟา มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟา เครื่องประจุไฟฟา ฟวส เทป
พันสายไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา เข็มขัดรัดสายไฟฟา ปลั๊ก
ไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่ง คอยส
คอนเดนเซอร ขาดหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ
หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณ
ดาวเทียม ดอกลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับ
ทางไฟ  ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
เงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล  ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงต้น น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
กาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาส
  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร ฯลฯ
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 9,352,000 บาท
งบลงทุน รวม 9,352,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 189,000 บาท
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

จัดซื้อลําโพงอเนกประสงค จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อลําโพงอเนกประสงค  จํานวน  1  ชุด ๆ
 ละ 15,000  บาท  ตามรายละเอียดดังนี้
- เป็นตู้ลําโพง แบบล้อลาก มีแอมปในตัว 
  ขนาด  15  นิ้ว กําลังวัตต 500 วัตต      จํานวน  1   ตู้
- ไมคไร้สาย    จํานวน  1  ชุด
- มีชองตอ USB SD CARD MP3
- แอมปกําลังขับ  500 W ที่ 4 โอมห
- มีวิทยุ FM    - มี รีโมท  
- มีชอง  XLR  สําหรับเสียบไมคสาย  1  ชอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท  0808.2
/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2
/ว 1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- ราคาตามท้องตลาด
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จัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค บ้านกุดตะกาบ
ทุง หมูที่ 17

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณเครื่องเสียง  
ตามรายละเอียดดังนี้
- ลําโพงพร้อมสายลําโพง จํานวน 1 ชุด
- เครื่องขยายเสียง จํานวน  1  เครื่อง
- ไมค   จํานวน  2  ตัว
- ตู้เก็บเครื่องขยายเสียง จํานวน  1  ตู้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134   ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563
  ลําดับ  49   หน้า  53
- ราคาตามท้องตลาด

จัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงภายในศาลาอเนกประสงค บ้านดงน้อย หมู
ที่ 15

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณเครื่องเสียง  ตามรายละเอียดดังนี้
- ตู้พร้อมดอกลําโพงขนาดลําโพง  15  นิ้ว 
- มีตู้เสียงสูงและเสียงเบสในชุด
- Woofer  Speaker 15”
- Material ไม้อัดเกรด A
- ด้านหน้ามีตะแกรงปองกันดอกลําโพง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248    ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563
  ลําดับ   58    หน้า  79
- ราคาตามท้องตลาด
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จัดซื้ออุปกรณเสียงตามสายภายในหมูบ้าน บ้านดงน้อย หมูที่ 15 จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑ เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  ตามราย
ละเอียดดังนี้
- ลําโพงพร้อมสายลําโพง จํานวน  6  จุด
- ลําโพง  จํานวน    12    ตัว
- สายลําโ  จํานวน    1,200    เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563
  ลําดับ  48   หน้า  49
- ราคาตามท้องตลาด

จัดซื้ออุปกรณเสียงตามสายภายในหมูบ้าน บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 
(คุ้มใหม)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครุภัณฑ เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง  ตามราย
ละเอียดดังนี้
- ติดตั้งลําโพง จุดละ 2 ตัว  จํานวน  3 จุด
- ลําโพง   จํานวน     6   ตัว
- สายลําโพง  จํานวน  600  เมตร
- เครื่องขยายเสียง   จํานวน     1  เครื่อง
- ไมคพร้อมขาตั้งไมค จํานวน     2  ตัว
- ตู้เก็บเครื่องขยายเสียง  จํานวน     1  ตู้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248   ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563
  ลําดับ  53  หน้า  63
- ราคาตามท้องตลาด
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,163,000 บาท
คาติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร
หรือสถานที่ราชการพร้อมการกอสร้างหรือภายหลังการกอสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟาภายในศาลาอเนกประสงค บ้านตาดโพน
ไผ หมูที่ 18 คุ้มใหม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งระบบไฟฟาภายในศาลาอเนกประสงค 
 ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  53  ลําดับ  62

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสร้างห้องน้ํา ภายในองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างห้องน้ําภายใน อบต.วาริชภูมิ  ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  07/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  56
   ลําดับ  70

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงค บ้านดงน้อย หมูที่ 15 จํานวน 87,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงค โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
   คาปูพื้นกระเบื้อง  ขนาดพื้นที่ไมน้อยกวา 175.00 ตร.ม.   ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  09/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  48
  ลําดับ  48
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โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงค บ้านภูแฉะ หมูที่ 11 
(ข้างสระหลวง)

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงค บ้านภู
แฉะ หมูที่ 11  ข้างสระหลวง   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  08/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  42  ลําดับ  32

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุดตะ
กาบ หมูที่ 5  (ถนนสายหน้าบ้านนายสีจอน  พจนา)

จํานวน 62,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  2.50
 เมตร ยาว 49.00  เมตรหนา  0.15  เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา  122.50  ตารางเมตร  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  30  ลําดับ  8
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุดตะ
กาบทุง หมูที่ 17 (ถนนสายกุุดตะกาบ - หนองแวง)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  67.50  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  270.00  ตารางเมตร พร้อมปกถนน คสล. 9.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1
  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลข
ที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  49  ลําดับ  51

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุดตะ
กาบทุง หมูที่ 17 (ถนนสายนิคมเกา)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   าว  46.50 เมตร  ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  186.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  48
  ลําดับ  50
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุด
พร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายนายยุทธชัย  ยางธิสาร)

จํานวน 201,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 5.00
  เมตร   ยาว  76.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  380  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า   35  ลําดับ  17

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุด
พร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายหน้าบ้านนายเกรียงไกร  ดวงศรีทอง)

จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  65.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  260.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการ ตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  34  ลําดับ  15
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านกุด
พร้าว หมูที่ 7 (ถนนสายหน้าบ้านนายมนตรี  วารีย)

จํานวน 147,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขุดรื้อคันทางเดิมลึก 0.15
 เมตร  ขนาดผิวกว้าง 4.00  เมตร   ยาว  60.00  เมตร   ลูกรัง
ไหลทาง 1 ข้าง กว้าง  0.50  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือ
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา  240.00  ตารางเมตร พร้อม
ปกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา  0.10  เมตร  พื้นที่ปก
ถนน คสล.  36.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  34   ลําดับ  16

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านขอน
ขว้าง หมูที่ 8 (ถนนสายปาช้าบ้านเหลาขอนขว้าง)

จํานวน 208,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  96.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  384.00  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  37  ลําดับ  21
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านขอน
ขว้าง หมูที่ 8 (ถนนสายหน้าบ้านนายศรีสุพรรณ  รัตนไตร)

จํานวน 64,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 2.50
  เมตร   ยาว  50.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.20
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  125.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  02/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  36
  ลําดับ  20

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านขอน
ขว้าง หมูที่ 8 (ถนนสายหน้าบ้านนายสมพล  นนดารา)

จํานวน 202,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดรกว้าง 3.00
  เมตร   ยาว  130.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  390.00  ตารางเมตร. พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  02/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  36  ลําดับ  19
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านดงศรี
ชมภู หมูที่ 13 (ถนนสายน้ําประปา ตอจากงบป 63)

จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  49.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  196.00  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่ 01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  58  ลําดับ  78

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านดงศรี
ชมภู หมูที่ 13 (ถนนสายหน้าบ้านนางยุน  พลศรี)

จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00
  เมตร   ยาว  70.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  210.00  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  02/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  44  ลําดับ  37
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านดงศรี
ชมภู หมูที่ 13 (ถนนสายหน้าโรงพยาบาลวาริชภูมิ)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  47.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  188.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  44  ลําดับ  38

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านตาด
โพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสายไปวัดภูน้อย)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  46.50  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  186.00  ตารางเมตร   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า   51   ลําดับ  56
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านตาด
โพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสายหน้าบ้านนายคําไปร  อุระแสง)

จํานวน 238,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  110.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  440.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า   50   ลําดับ  54

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านตาด
โพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสายหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาดโพนไผ)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ลงลูกรังปรับระดับพื้น
ทาง  ปริมาณลูกรัง  48  ลบ.ม. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
  เมตร   ยาว  32.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  160.00  ตารางเมตร.   พร้อมวางทอ  คสล. มอก
. ชั้น 3 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00  เมตร  จํานวน 9
  ทอน ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลข
ที่  01/2564, 12/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า   50   ลําดับ  55
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านธาตุ 
หมูที่ 3 (ถนนสายไปห้วยปลาหาง)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  บ้านธาตุ   หมูที่  3  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  47.00  เมตรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหลทางลูกรัง
ข้างละ  0.25  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา  188  ตารางเมตร   ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริช
ภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า   27
   ลําดับ  1

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านธาตุ
พัฒนา หมูทีุ่ 20 (ถนนสายหน้าบ้านนางกัลยา สุขุมวรรณ)

จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน    โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  106.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  424.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย    ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ  เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  54  ลําดับ  67
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโพน
ทอง หมูที่ 12 (ถนนสายไปหนองลุมพุก)

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  115.50  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  462.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า   43  ลําดับ  35

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโพน
ทอง หมูที่ 12 (ถนนสายหน้าบ้านผู้ชวยคมศักดิ์)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 2.50
  เมตร   ยาว  16.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.20
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  40.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  02/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  43
  ลําดับ  34

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:30 หน้า : 117/151



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโพนไผ 
หมูที่ 10 (ถนนสายหน้าบ้านนายประสงค)

จํานวน 184,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00
  เมตร   ยาว  120.00  เมตร   หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา  360.00  ตารางเมตร พร้อมติด
ตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  02/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  39  ลําดับ  25

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านโพนไผ 
หมูที่ 10 (ถนนสายหน้าบ้านนายวันดี  เหลาขันตรี)

จํานวน 122,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 3.00
  เมตร   ยาว  80.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.00
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  240.00  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  02/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  39  ลําดับ  26
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านภูแฉะ 
หมูที่ 11 (ถนนสายหน้าบ้านนางวิจิตรา  พลนุรักษ)

จํานวน 97,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  45.50  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  182.00  ตารางเมตร   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า   41  ลําดับ  31

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านภูแฉะ 
หมูที่ 11 (ถนนสายหน้าบ้านนายวิชัย  เหมะธุลิน)

จํานวน 93,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 2.50
  เมตร   ยาว  72.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  180.00  ตารางเมตร ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  02/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  41
  ลําดับ  30
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านหนอง
แวงคํา หมูที่ 19 (ถนนสายไปฝายน้ําล้น)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  47.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  188.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า   53
  ลําดับ  64

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วย
บาง หมูที่ 14  (ถนนสายหนองหัวช้าง)

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  70.00  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.25
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  280.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  46  ลําดับ  43
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วย
บาง หมูที่ 14 (ถนนสายสํานักสงฆชัยมงคล)

จํานวน 157,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  72.50  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  290.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  46  ลําดับ  42

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านห้วย
บาง หมูที่ 4 (ถนนสายบ้านห้วยบาง หมูที่ 4 - บ้านวาริชภูมิ หมูที่ 1)

จํานวน 279,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว  129.50  เมตรหนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  ไหลทาง
ลูกรังข้างละ  0.25  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา  518  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน  1  ปาย   ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  29  ลําดับ  5
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเหลา 
หมูที่ 6 (ถนนสายทางเข้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเหลา)

จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร
ยาว  35.00  เมตรไหลทางลูกรังข้างละ  0.25  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15  เมตรหรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อย
กวา  140.00  ตารางเมตร  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  32  ลําดับ  12

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเหลา 
หมูที่ 6 (ถนนสายหน้าบ้านนางอุไรวรรณ  ฟรางซิส - บ้านหนองแวง)

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู
บ้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00
  เมตร   ยาว  138.50  เมตร   ไหลทางลูกรังข้างละ  0.50
  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา  554.00  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งปายโครงการตาม
แบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลวาริชภูมิ เลขที่  01/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  33  ลําดับ  13
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โครงการกอสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านธาตุ หมูที่ 3 (ถนนสาย
บ้านธาตุ - บ้านนาบอ)

จํานวน 179,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ขนาดกว้าง  6.00  เมตรยาว 350.00  เมตรสูงเฉลี่ย  0.50
  เมตรปริมาณดินถมไมน้อยกวา 1,050  ลูกบาศกเมตร พร้อมลง
ลูกรังปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 210  ลูกบาศกเมตร   พร้อมติดตั้ง
ปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ  เลขที่  13/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  27  ลําดับ  2

โครงการกอสร้างรองระบายน้ํารูปตัวยู บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5 จํานวน 332,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู  บ้านกุดตะ
กาบ หมูที่ 5 (เส้นหน้าบ้านนายทวีป  มีพรหม)  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึก 0.40 ม
. หนา 0.10 ม. ยาว 170  ม.พร้อมบอพัก คสล. จํานวน  1
 บอ  พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1
  ปาย 
  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ  เลขที่  03/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล   พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  32
  ลําดับ  11
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โครงการกอสร้างรองระบายน้ํารูปตัวยู บ้านหนองแวง หมูที่ 9 (หน้า
บ้านนางรักษา นามโคตร - ลานยางนางวาสนา  ยางธิสาร)

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30  ม.ลึก  0.30 ม
. หนา  0.10  ม.ยาว  177  ม.พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ   เลขที่ 03/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  38
  ลําดับ  24

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านดงน้อย หมูที่ 15 (ถนน
สายหน้าบ้านอาจารยสมศักดิ์  เหมะธุลิน)

จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30  ม.ลึก  0.30 ม
. หนา  0.10  ม.ยาว  106  ม.พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ   เลขที่  03/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  47
  ลําดับ  47
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านดงศรีชมภู หมูที่ 13 (สาย
หน้าบ้านนางเหมือนใจ)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30 ม.ลึก  0.30 ม
. หนา  0.10  ม.ยาว  59  ม.
  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ    เลขที่  03/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  45
  ลําดับ  40

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19 
(ถนนสายหน้าบ้านนางบุญชุ  จางจันทร ไปหน้าบ้านผู้ใหญปอง
ปรีดา)

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.30  ม.ลึก  0.30 ม
. หนา  0.10  ม.ยาว  147  ม.พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบ
มาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ   เลขที่ 03/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  54  ลําดับ  66
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู องคการบริหารสวนตําบล
วาริชภูมิ

จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- กอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูขนาดกว้าง 0.25  ม.ลึก  0.30 ม
. ยาว  70.00  ม.พร้อมติดตั้งปายโครงการตามแบบมาตรฐาน
จํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลวาริช
ภูมิ   เลขที่  06/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  56
  ลําดับ  71

โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ้าน บ้านดงศรีชมภู หมูที่ 13 
(สายคายลูกเสือ)

จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาขยายเขตระบบประปาหมูบ้าน    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- ขุดวางทอจายน้ําทอ  PVC  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
ชั้น  8.5  ยาว  1,090  เมตร ติดตั้งประตูน้ําจํานวน   1   จุดและ
ติดตั้งอุปกรณระบบประปาจํานวน  10  จุด  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ  
เลขที่  11/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  45
  ลําดับ  41
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โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบ้าน บ้านห้วยบาง หมูที่ 14 (ภาย
ในหมูบ้าน)

จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาขยายเขตระบบประปาหมูบ้าน    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
ขุดวางทอจายน้ําทอ  PVC  ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น  8.5
  ยาว  300  เมตร ติดตั้งประตูน้ําจํานวน   1   จุดและติดตั้ง
อุปกรณระบบประปาจํานวน  15  จุด  ตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลวาริชภูมิ   เลขที่  11/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  47
  ลําดับ  46

โครงการถมดินบริเวณปาช้ากุดพร้าว หมูที่ 7 (ปาช้าบ้านกุดพร้าว) จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาถมดิน   โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลงดินถม ปริมาณดินถมไมน้อยกวา 300 ลูกบาศกเมตร  พร้อม
ลงลูกรังปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 140 ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า   35
  ลําดับ  18
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โครงการวางทอกลม คสล.บ้านธาตุ หมูที่ 3 (หน้าวัดพระธาตุศรี
มงคล)

จํานวน 163,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างวางทอกลม  คสล.    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
- กอสร้างวางทอกลมคสล. มอก. ชั้น 3  ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง  1.00 x 1.00  เมตรจํานวน  38  ทอนพร้อมวางบอพัก
น้ํา คสล.  ทุก ๆ  10.00  เมตร  จํานวน  4  บอ  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ   เลขที่  04/2564, 05/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  28  ลําดับ 4

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการจ้างเหมารถเกรดเดอรเพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน จํานวน 417,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินโครงการจ้างเหมารถเกรดเดอรเพื่อ
ปรับปรุงซอมแซมถนนในเขตตําบลวาริชภูมิ
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ลําดับ 3

โครงการซอมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนแอสฟัสติกในเขต
ตําบลวาริชภูมิ

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินโครงการซอมแซมถนน คสล. ถนนลาด
ยาง 
ถนนแอสฟัลทติกสในเขตตําบลวาริชภูมิ
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112
 ลําดับ 60
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5 (ถนนสายนา
นายทองเรียบ สีแดง)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  31
  ลําดับ  10

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบ หมูที่ 5 (ภายในหมู
บ้าน)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า   31  ลําดับ  9

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านกุดตะกาบทุง หมูที่ 17 (ถนนสาย
ไปหนองปลาดุก)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   366  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  49  ลําดับ  52
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านขอนขว้าง หมูที่ 8 (1.ถนนสายไป
หนองไผ นานางสมบูรณ  โพธิหาร  2.สายปาช้าไปหนองแวง  
3.ถนนภายในหมูบ้านตามตรอกซอยตางๆ)

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   330  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  37
  ลําดับ  22

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านดงศรีชมภู หมูที่ 13 ( ุถนนสายสวน
นายไทชนะ  พรหมจักร)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   112  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  45  ลําดับ  39

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสายกก
ไฮ)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  52  ลําดับ  60
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสาย
แยกภูไม้เปราะไปภูดินแดง)

จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา  265  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  51  ลําดับ  57

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสาย
สวนอาจารยนิสัย เหมะธุลิน)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   74   ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  52
  ลําดับ  61

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสาย
หน้าบ้าน ด.ต.สราวุฒิ  อุระแสง ไปฝายน้ําล้น)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  51
  ลําดับ  58
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านตาดโพนไผ หมูที่ 18 (ถนนสาย
หน้าบ้านนางประดิษฐ  สัพโส  ไปภูดินแดง)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา  258  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  52
  ลําดับ  59

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุ หมูที่ 3 (ถนนสายนานาย
ทองอยู  เคนพล)

จํานวน 68,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   250  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  28  ลําดับ  3

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านธาตุพัฒนา หมูที่ 20 (สายนานาย
ไพรบ สัตถาผล - นายวิชัย  ศรีสําราญ)

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา  148  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  55
  ลําดับ  68
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนทอง หมูที่ 12 (ถนนสายไป
หนองลุมพุก)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   366  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  44
  ลําดับ  36

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ หมูที่ 10  (ถนนสายรอบ
ปาช้า)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   152  ลูกบาศกเมตร
  วางทอ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด เส้นผาศูนยกลาง 0.40 x 1.00
 ม. จํานวน  10  ทอน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า   40
  ลําดับ  28

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนไผ หมูที่ 10 (ถนนเพื่อการ
เกษตร)

จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   258  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  40
  ลําดับ   27
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวง หมูที่ 9 (ถนนสายตาดพุ
ทธา)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  38
  ลําดับ  23

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองแวงคํา หมูที่ 19 (ถนนสาย
คําไม้โทน)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   112  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  54  ลําดับ  25

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมูที่ 14 (ถนนภายในหมู
บ้าน)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  47
  ลําดับ  45
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยบาง หมูที่ 14 (ถนนสายทุงนา 
- ห้วยน้ําเค็ม)

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   366  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  46  ลําดับ  44

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง บ้านเหลา หมูที่ 6 (ภายในหมูบ้าน) จํานวน 55,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   202  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  33
  ลําดับ  14

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านโพนไผ หมูทุุ 10 (ถนนสายภูดินแดง 
- นานายสมัย ชมภูแสง)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร]
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  40
  ลําดับ  29
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยบาง หมูที่ 4 (ถนนสายทางลัด
หมูที่ 4 ไปโรงพยาบาลวาริชภูมิ)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง    โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   112  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  30  ลําดับ  7

โครงการซอมแซมถนนลูกรังบ้านห้วยบาง หมูที่ 4 (ภายในหมูบ้าน) จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง   โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ลงลูกรังบริเวณที่ชํารุดพร้อมปรับเกลี่ยตกแตงเรียบปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา   183  ลูกบาศกเมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563  หน้า  29  ลําดับ  6

โครงการซอมแซมลําห้วยและฝายน้ําล้นและฝายแม้ว (ฝายมีชีวิต) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   -คาดําเนินงานตามโครงการซอมแซมลําห้วย,ฝายน้ําล้นและฝาย
แม้ว (ฝายมีชีุวิต)
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52
 ลําดับ 15
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โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านธาตุพัฒนา หมูที่ 20 
(สายนานายพิชิต  สุทธิอาจ - นา ด.ต.แสวง  แก้วคําแสน)

จํานวน 102,000 บาท

- เพื่อตั้งจายเป็นคากอสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร    โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
  ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร
ยาว 220.00  เมตรสูงเฉลี่ย  0.30  เมตรปริมาณดินถมไมน้อย
กวา 264  ลูกบาศกเมตร ลงลูกรังปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 214
  ลูกบาศกเมตร  พร้อมวางทอ  คสล. มอก. ชั้น 3  ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 0.60 x 1.00 เมตร  จํานวน  6  ทอน  พร้อมติดตั้งปาย
โครงการตามแบบมาตรฐานจํานวน  1  ปาย  ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ เลขที่  12/2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2563  หน้า  55  ลําดับ  69

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,211,280 บาท

งบบุคลากร รวม 932,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 932,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ให้แก
พนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  28  มกราคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือน และคาตอบแทนพิเศษ
ของพนักงานสวนตําบล ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือนและประโยชนตอบแทนอื่น ลงวัน
ที่  7  มีนาคม  2559  และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ดวนที่สุด มท 0809.3/ว 36 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวัน
ที่ 26  สิงหาคม 2558 คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12  เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น  ลงวันที่ 28 มกราคม 2559  คํานวณตั้งจาย
ไว้ จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 279,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกผู้ปฏิบัติงานให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดังนี้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป  คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิด
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็น
ครั้งคราว คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาตอบแทนการ
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ออกข้อสอบในการแขงขัน คัดเลือก คาการตรวจคําตอบ หรือจาย
เป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
     2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําป
     3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 5  ลงวันที่  9 มกราคม 2550
     4) หนังสือ มท 0809.3/ว 380  ลงวันที่  26 ก.พ. 2558
  เรื่อง  ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  
    5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่  29 ก.ย. 2557
  เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่น
    7) หนังสือสํานักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.3/272  ลงวันที่  21
 พ.ย. 2559  เรื่อง  หารือการตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการ
พัฒนาเพื่อขอเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
    8) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
  ลงวันที่  6 กันยายน 2561  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
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    9) ประกาศองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
จายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างบุคคล หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน
    10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานและ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้
ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบลด้วย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
จายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  คากําจัด
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สิ่งปฏิกูล  คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร  คาธรรมเนียมตางๆ คาจัดทําประกัน
ภัยทรัพยสิน  คาใช้จายในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา  คาเชา
เครื่องถายเอกสาร
คารับวารสารและหนังสือ เชน หนังสือพิมพ ฯลฯ  
 - คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาจ้าง
เหมาปองกันและกําจัดปลวก  คาจ้างเหมารักษาความ
ปลอดภัย คาจ้างเหมาตัดหญ้า คาจ้างเหมาคนงานประจํารถดับ
เพลิง คาจ้างเหมา คนงานทั่วไป ฯลฯ
 - คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท เครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 7120  ลงวันที่  9  ธันวาคม 2559  เรื่อง  หลักเกณฑการเบิก
จายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254  ลงวัน
ที่  15  มกราคม 2563  เรื่อง  หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
     5) หนังสือ มท 0809.3/ว 859  ลงวันที่  29 พ.ค. 2557
  เรื่อง  การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  
    6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1859  ลงวัน
ที่  13  กันยายน 2560  เรื่อง  การเชาและการจ้างเหมาบริการที่
มีความจําเป็นตอเนื่อง
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0803.3/ว 1916  ลงวัน
ที่  19  กันยายน 2560  เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นให้การเชาหรือ
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การจ้างที่ต้องกระทําตอเนื่องในปงบประมาณใหมแตไมอาจลง
นามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหยัง
    8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้และบํารุงรักษารถ
ยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
- คาใช้จายในการจัดงานนิทรรศการ ประกวด การแขงขัน  คาใช้
จายในการฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- คาเบี้ยเลี้ยงพยาน  คาของรางวัลหรือเงินรางวัล คาพวง
มาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา คาชดใช้คาเสีย
หายหรือคาสินไหมทดแทน
- คาใช้จายในการนํามวลชนเข้ารวมในงานตางๆ หรือโครงการ
ตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ
ตามนโยบายของรัฐบาล  ฯลฯ
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
     2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561
     3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 4952  ลงวันที่  19  ธันวาคม 2556  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
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กับการเบิกคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรมกรณีหนวยงานอื่น
เป็นผู้จัดฝึกอบรม
     4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1676  ลงวัน
ที่  19  มีนาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีการเดิน
ทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ  ตางประเทศของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     5) หนังสือ มท 0808.2/ว 1797  ลงวันที่  2 เมษายน 2561
  เรื่อง  หลักเกณฑและแนวทางการเบิกคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
    6) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96  ลงวันที่  16
  กันยายน 2553  
    7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจํา
ตําบลวาริชภูมิ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการศูนยบริการและถาย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจําตําบลวาริชภูมิ เชน คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการอบรม คาปาย
โครงการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัด
โครงการ  ฯลฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการตางๆ ดังนี้
     1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) หน้า 49  ลําดับ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง (กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน แผนปาย
จราจรหรือแผนปายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเปา ตาชั่งขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก คลิป
 กระดาษคารบอน แฟม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของที่
ใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไขขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษา ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง  อาทิเชน  ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย อิฐ หรือซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็ก
เส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล  ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวม
ถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน เคียว สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่
พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนแบนโธส
 อวน (สําเร็จรูป) กระชัง ปุย ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุ
สัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากปองกันแก็สพิษ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึง รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุรายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แผนจานหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมมโมรี่ชิป เมาส พรินเตอร สวิตชิ่งบอกซ เครื่อง
กระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - คาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 28,372,495 บาท

งบกลาง รวม 28,372,495 บาท
งบกลาง รวม 28,372,495 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บ
ปวย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มตางๆ ของ
พนักงานจ้าง
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22 มกราคม 2557
   - เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็น
   - เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายป เพื่อให้ความคุ้มครอง
แกลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2
 ของคาจ้างทั้งป (มกราคม - ธันวาคม)
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   - เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

วันที่พิมพ : 28/9/2563  11:52:30 หน้า : 147/151



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 18,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นไว้
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559
   - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 มาตรา 16

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 9,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว 
   - เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน 2557
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส แก
ผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปวยเอดสที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 16
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้า ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอด และนําไปใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม หรือ
กรณีการปองกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะ
เกิดสาธารณภัย 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19
   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2549
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมจุดตรวจ ปายจราจร กระจกโค้ง
จราจร กระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงกัุุนจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว
รถ เป็นต้น
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
 มาตรา 146
   - เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท้องถิ่น
ตามมาตรา 146 แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562
   

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 345,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในอัตราไมน้อยกวาร้อยละ 50 ของคาบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 272,495 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2500
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
   - เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2542 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500
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