
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตําบลทาศิลา

อําเภอ สองดาว   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 15,956,740 บาท

งบบุคลากร รวม 9,952,940 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกนายกเทศมนตรี และ รองนายก
เทศมนตรีตําบลทาศิลา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกผู้บริหาร
ได้แก นายกเทศมนตรีตําบลทาศิลา และ รองนายกเทศมนตรี
ตําบลทาศิลา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกผู้บริหารได้แก นายก
เทศมนตรีตําบลทาศิลา และ รองนายกเทศมนตรีตําบลทาศิลา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทา
ศิลา และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทาศิลา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภาฯ เทศบาลตําบล
ทาศิลา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,328,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,493,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานเทศบาลตําบลทาศิลา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานเทศบาล เชน  คาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงาน
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะได้รับ
ตามระเบียบกําหนดไว้
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,365,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงให้แกพนักงานเทศบาล
ตําบลทาศิลา
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 165,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล เชน คาครอง
ชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 4,266,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 235,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตํารวจ
-คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.)
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเงิน
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เงินประโยชนะตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
-คาคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมินคณะกรรมการสอบ
สวนฯลฯ
-คาอื่นตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญหรือคณะอนุกรรม
การประจําสภาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2558  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน สําหรับผู้มีสิทธิเบิกจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381
 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับผู้ที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบวาด้วยการนั้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 3,185,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ เชน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหน้าที่ทําความสะอาดสํานักงาน
สํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจเทศบาล จ้างเหมาบริการ แรงงานคนเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งจายจากเงินราย
ได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป

เงินคาประกันภัยรถยนต์ราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาประกันภัยรถยนต์ราชการ เพื่อจายเป็นเงินคา
ประกันภัยรถยนต์ราชการ ของเทศบาลตําบลทาศิลา ภาค
บังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ พ.ศ
. 2535
- เป็นไปตามตามหนังสือสั่งการ กรมบัญชีกลาง ที่ กค
. 0409.6/13052 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ตั้งจายจากเงิน
รายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิ
เทศน์งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานหรือ
กิจการอื่นใดอันเป็นประโยชน์แกเทศบาล และให้หมายความถึง
คาของขวัญหรือของที่ระลึกด้วย ตลอดจนการเลี้ยงรับรองการ
ประชุมสภาเทศบาล ได้แก คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1956
  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายการดําเนินงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในการสนับ
สนุนโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ
ประมุข โดยทําการเผยแพรประชาธิปไตย เชน การจัดอบรม จัด
พิมพ์สื่อ  การเผยแพรสื่อตางๆ ที่มีในองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นฯลฯ เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาวัสดุ คาใช้สอย คาจ้าง
เหมา และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0871.22/608 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2550
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินราย
ได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม) อีกทั้งให้ความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ แกประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ 27
 หน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกผู้
แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาสม เชน คา
เครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งคาจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้ง คาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 10 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานทางรัฐพิธี ในวันสําคัญตางๆ
เกี่ยวกับรัฐพิธี เชน วันปิยมหาราช วันมหาจักรี หรือวันอื่นๆ เพื่อ
ใช้จายเป็นคาตอบแทน คาวัสดุ คาใช้สอย คาจ้างเหมา และคา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 97 ลําดับ
ที่ 12 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 10/91



โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
เทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานเทศบาล

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นําชุมชน กลุมอาชีพตางๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 9 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปรกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จายเป็นคาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ นาฬิกาฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซินเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวที่จําเป็น เชน แปรง ไม้
กวาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ กระจก
เงา มีด น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น ไม้กวาด ไม้ถู
พื้นฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้ออะไหลรถยนต์สวนกลาง รถจักยาน
ยนต์ เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน สาย
ไมล์ เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู หม้อน้ํารถยนต์ สัญญาณไฟกระพริก สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร แมแรง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนต์สวนกลาง รถ
บรรทุกขยะ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน ก๊าช แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกันสี กระดาษ
เขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ไม้อัด รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ค่าสาธารณูปโภค รวม 396,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน และอาคารสํานักงานหรืออาคาร
อื่นที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาศิลา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 14/91



คาบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท์สํานักงานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ในราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชา คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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งบลงทุน รวม 1,737,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,737,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องเสียงสนามกลางแจ้ง จํานวน 99,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเสียงสนามกลางแจ้ง จํานวน 1
 ชุดๆ ละ99,600 บาท  ประกอบด้วย  รายละเอียดดังนี้ 
1) ตู้กลางพร้อมขาตั้ง  ชุดไมค์ลอย มิคซ์เซอร์ คอ
ลโซเวอร์ เวาเวอร์แอมป์ สายสัญญาณ
2) ตู้เบส
3) กลองแร็ค
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จํานวน 1,364,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องสูงสุดไมต่ํา
กวา 90 กิโลวัตต์
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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จัดซื้อรถบรรทุก (รถเพื่อการเกษตร) จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก ประเภทรถยนต์สวนกลางเพื่อการ
เกษตร เพื่อใช้บรรทุกวัสดุ/อุปกรณ์ และใช้ประโยชน์อื่นใน
เทศบาล โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เครื่อง 15.5 แรง/ไดสตราท,แชสซี 5 นิ้ว ,5 เกียร์/มีสโลว์,เพลา
ทะลุ,ยางหน้า 700 ขอบ 15,ยางหลัง 750 ขอบ 15 , เบรกน้ํามัน
ทั้ง 4 ล้อ,พวงมาลัยพาวเวอร์,มีหลังคา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง โทรโขงแบบเอนกประสงค์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง โทรโขงแบบเอนก
ประสงค์ จํานวน 2 เครื่องๆละ 3,500 บาท ใช้งานได้ทั้งแบบมือ
ถือและแบบสะพายไหล มีกําลังขับ 23 วัตต์ (สูงสุด 35 วัตต์) มี
เสียงสัญญาณให้เลือกใช้ทั้งเสียงนกหวีด และเสียงไซเรน มี
ไมโครโฟนพร้อมสายแบบสปริง แยกออกจากตัวโทรโขง
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบา 4 จังหวะ จํานวน 17,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่อตัดหญ้าสะพายบา 4 จังหวะ จํานวน 2
 เครื่องๆละ 8,600 บาท ตัวเครื่องหมุนได้ 360 องศา ความจุกระ
บอกสูบ 35.8 ซีซี ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 0.65 ลิตร ความจุถัง
น้ํามันเครื่อง 0.10 ลิตร ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) : 6500-8000
 ระบบหลอลื่นแบบละอองน้ํามัน ระบบคลัทซ์แรงเหวี่ยง
อัตโนมัติ ระบบทรานซิสเตอร์แมกนีโต ระบบสตาร์ทเครื่องมือดึง
สตาร์ทมีลานม้วนกลับในตัว  คันเรงเครื่องแบบไกเหนี่ยวคืนกลับ
นิรภัย สวิทซ์ดับเครื่องปุ่มเลื่อนดับที่ด้ามจับ ระบบ
คาร์บูเรเตอร์ ระบบไดอะแฟรม สามารถใช้กับน้ํามัน
เบนซิน 91/95 ได้ ไมต้องผสมน้ํามัน ""ออโตลู๊ป""
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง รวม 3,056,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,650,600 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,650,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,599,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานเทศบาลตําบลทาศิลา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะได้รับ
ตามระเบียบกําหนดไว้
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 906,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพร้อมทั้งเงินปรับปรุงให้แกพนักงานเทศบาล
ตําบลทาศิลา
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล เชน  คา
ครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 406,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 66,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ได้แก
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ
-คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.)
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเงิน
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เงินประโยชนะตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
-คาคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมินคณะกรรมการสอบ
สวนฯลฯ
-เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
-คาอื่นตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน สําหรับผู้มีสิทธิเบิกจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381
 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับผู้ที่มีสิทธิ
เเบิกจายตามระเบียบวาด้วยการนั้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ เชน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหน้าที่ทําความสะอาดสํานักงาน
สํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจเทศบาล จ้างเหมาบริการ แรงงานคนเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผาน ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ คาตอบ
แทน คาใช้สอย คาวัสดุและคาอื่นๆ ฯลฯ          
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3485
 ลงวันที่ 11ตุลาคม 2550
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1308
 ลงวันที่ 28  เมษายน 2551
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 16
ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปรกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จายเป็นคาวัสดุฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ นาฬิกา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 24/91



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  พูกันสี กระดาษ
เขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ไม้อัด รูปสีหรือขาวดําที่ได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง และอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Digital Video D
isc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป งานบริหารงานคลัง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 415,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเตรียมรับเสด็จฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเตรียมรับเสด็จฯ เชน คาจัดซื้อพระ
บรมฉายาลักษณ์ ธงประเภทตางๆ เชน ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ คาน้ํามัน และอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 97ลําดับ
ที่ 11 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล เพื่อ
การดําเนินการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและประสิทธิภาพ เชน เทศกาลวันขึ้นปี
ใหม,สงกรานต์ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศํกยภาพอาสา
สมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก คาตอบแทน คา
วัสดุ คาใช้สอย คาจ้างเหมา และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 101
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
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โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินเบื้อง
ต้น

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลทา
ศิลา ได้แก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใช้สอย คาจ้างเหมา และคา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 103
 ลําดับที่ 7 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้ออะไหลรถดับเพลิง รถบรรทุก
น้ํา เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู หม้อน้ํารถ
ยนต์ สัญญาณไฟกระพริก สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แม
แรง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
แบบ เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้า
ผูกคอ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว2487 ลง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีดับเพลิง สายสงน้ําและอุปกรณ์ดับ
เพลิง วัสดุและอุปกรณ์สําหรับใช้ในงานป้องกันฝ่ายพลเรือน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
.0808.3/ว2487 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 11,969,410 บาท

งบบุคลากร รวม 4,298,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,298,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,840,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานเทศบาลตําบลทาศิลา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงาน
ครู เทศบาลที่มีสิทธิ์ได้รับเงินวัทยฐานะ
-เป็นไปตามหนังสือกรามสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,068,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและคาตอบแทน
พนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในกองการศึกษา 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างและ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในกองการศึกษา 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 3,990,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ตํารวจ
-คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.)
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเงิน
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เงินประโยชนะตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
-คาคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมินคณะกรรมการสอบ
สวนฯลฯ
-คาอื่นตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 1,714,590 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้น คาเชา
บ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ เชน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหน้าที่ทําความสะอาดสํานักงาน
สํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจเทศบาล จ้างเหมาบริการ แรงงานคนเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดวันเด็กแหงชาติ ตามหนังสือสั่งการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

คาใช้จายเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาล
ท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 85 ลําดับ
ที่ 14 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 7  
ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก(รายหัว)

จํานวน 311,100 บาท

จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อาย2ุ-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน181คน โดยเป็นคาจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ 1,700
 บาท /ปี 
- เป็นไปตามหนงสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 30 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารการศึกษา จํานวน 206,790 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใช้จายสถานบริหารการศึกษา สําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1)คาหนังสือเรียน จํานวน 183 คนๆละ 200 บาท ตอปี เป็น
เงิน36,600บาท
2)คาอุปกรณ์การเรียน จํานวน 183 คนๆละ 200 บาท ตอปี เป็น
เงิน 36,600 บาท
3)คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 183 คนๆละ 300 บาท ตอ
ปี เป็นเงิน 54,900 บาท
4)คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 183 คนๆละ 430 บาท ตอ
ปี เป็นเงิน 78,690 บาท 
- เป็นไปตามหนงสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 29 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 896,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง ในสังกัดเทศบาลตําบลทาศิลา  
-ศพด.บ้านคําก้าว 12 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 58,800 บาท
-ศพด.บ้านภูตะคาม 18 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 88,200 บาท
-ศพด.บ้านสีสุก-ห้วยโมง 53 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 259,700 บาท
-ศพด.วัดศิลาอาสน์ 53 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 259,700 บาท
-ศพด.บ้านเจริญชัย 47 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 230,300 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 27 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปรกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จายเป็นคาวัสดุฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจาย
จากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 2,197,820 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  คาหมึกเครื่องถาย
เอกสาร  แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ นาฬิกา ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,107,820 บาท

เพื่อเพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แหง  ในสังกัดเทศบาลตําบล
ทาศิลา รายละเอียดดังนี้
-ศพด.บ้านคําก้าว 12 คนๆละ 7.37บาท/วัน จํานวน 260วัน เป็น
เงิน 22,994.40 บาท
-ศพด.บ้านภูตะคาม  18 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
วัน เป็นเงิน 34,491.60 บาท
-ศพด.บ้านสีสุก-ห้วยโมง 53 คนๆละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 101,558.60 บาท
-ศพด.วัดศิลาอาสน์ 53 คนๆละ 7.37 บาท/วัน  จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 101,558.60 บาท
-ศพด.บ้านเจริญชัย 47 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 90,061.40 บาท 
รวม เป็นเงิน  346,832.20 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842ลงวันที่  30 มิถุนายน2563 
2) สําหรับโรงเรียนในสังกัด  สพฐ.  รายละเอียดดังนี้
ร.ร.ชุมชนบ้านทาศิลา 204 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 390,904.80 บาท 
ร.ร.บ้านภูตะคาม 151 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
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 วัน เป็นเงิน 289,346.20 บาท
ร.ร.บ้านคําก้าว 100 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 191,620 บาท 
ร.ร.บ้านสีสุก-ห้วยโมง 259 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน  496,295.80 บาท 
ร.ร.บ้านชัยชนะ 140 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 268,268 บาท 
ร.ร.บ้านทาวารี 63 คนๆละ 7.37 บาท/วัน จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 120,720.60 บาท รวม เป็นเงิน 1,757,155.40 บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 98 ลําดับ
ที่ 28 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา  และเผยแพร เชน  พูกัน
สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ไม้อัด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง
กล้อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Digital Video D
isc , Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แหง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
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คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์  คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินราย
ได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ว
ไปเกี่ยวกับการศึกษา

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชา คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที3่0 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา
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งบลงทุน รวม 13,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 13,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา (18
 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 5 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน้อยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์สาหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
-มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,668,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,668,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่
อยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาศิลา

จํานวน 3,668,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
ในสังกัด  สพฐ. ที่อยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาศิลา ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก  ที่  มท 0808.2/ว74 ลงวัน
ที่ 8 มกราคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0809.2/ว1201 ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553  ราย
ละเอียดดังนี้
-ร.ร.ชุมชนบ้านทาศิลา 204 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน816,000 บาท 
-ร.ร.บ้านภูตะคาม 151 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน 604,000 บาท 
-ร.ร.บ้านคําก้าว 100 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 400,000 บาท 
-ร.ร.บ้านสีสุก-ห้วยโมง 259 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน 1,036,000 บาท 
-ร.ร.บ้านชัยชนะ 140 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 560,000 บาท 
-ร.ร.บ้านทาวารี 63 คนๆละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 252,000 บาท 
รวม เป็นเงิน 3,768,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 3 (2)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 27
ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาอาหารสําหรับพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 74ลําดับ
ที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการจัดการขยะต้นทาง เพื่อลดปัญหาขยะชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาใช้สอย คาวัสดุ คาจ้างเหมาอื่นๆ ตาม
โครงการจัดการขยะต้นทาง เพื่อเป็นการสงเสริม ให้ชุมชน
ตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน โดยใช้หลัก 3R เพื่อลด
ขยะต้นทาง และลดปัญหาการจัดการขยะปลายทางฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว 7329
 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
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โครงการธนาคารขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการ เชน ถุงบรรจุ ถุง
มือ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.5/ว 7329
 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชน คาตอบแทน คาใช้สอย คา
วัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายา
เคมี แอลกอฮอล์ ออกซิเจน เลือด น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ดาง) ถุงมือ กระดาษ
กรอง สําลี และผ้าพันแผล ชุดเครื่องมือผาตัด และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายให้กับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเก็บ
ขยะ กวาดถนน ในงานรักษาความ
สะอาด เชน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องแบบ เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข
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งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  หมูบ้านละ 20,000
 บาท จํานวน 13 หมูบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการอุดหนุนของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 81 ลําดับ
ที่ 22 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,616,500 บาท

งบบุคลากร รวม 1,177,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,177,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานเทศบาลตําบลทาศิลา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะได้รับ
ตามระเบียบกําหนดไว้
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 545,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงให้แกพนักงานเทศบาล
ตําบลทาศิลา
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 26,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล เชน คาครอง
ชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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งบดําเนินงาน รวม 431,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (เงินรางวัลประจําปี)
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ
-คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.)
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเงิน
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เงินประโยชนะตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
-คาคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมินคณะกรรมการสอบ
สวนฯลฯ
-เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
-คาอื่นตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารงานทั่ว
ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

คาเชาบ้าน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน สําหรับผู้มีสิทธิเบิกจาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับผู้ที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบวาด้วยการนั้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหน้าที่ทําความ
สะอาดสํานักงานสํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเทศบาล จ้างเหมาบริการ แรงงานคนเป็น
ครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่นิเทศงาน ตรวจ
งาน เยี่ยมชม หรือทัศน์ศึกษาดูงานหรือกิจการอื่นใดอันเป็น
ประโยชน์แกเทศบาลตลอดจนการเลี้ยงรับรองการประชุม
ตางๆ อันประกอบด้วยคาอาหาร คาเครื่องดื่ม และให้หมายความ
ถึงคาของขวัญหรือของที่ระลึกด้วย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1956 ลง
วันที่ 10 มิถุนายน  2557  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-จัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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โครงการต้านภัยหนายผู้สูงอายุ-คนพิการ ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการต้านภัยหนาวผู้สูงอายุ-คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้แก ผ้าหม เสื้อกันหนาว เป็นต้น  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3843 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 72 ลําดับ
ที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุมออมทรัพย์ กลุมเยาวชน 
ชมรมผู้สูงอายุหรือกลุมตางๆ ในตําบลทาศิลา

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนกลุมอาชีพ กลุม
สตรี กลุมออมทรัพย์ กลุมเยาวชน ชมรมผู้สูงอายุหรือกลุม
ตางๆ ในตําบลทาศิลา ได้แก ด้าย หมี่ ฟม ขี้ผึ้ง และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 71
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
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โครงการสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชน ได้แก คาวัสดุ คาตอบแทน คาใช้สอย คาจ้างเหมา และ
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5
/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 90 ลําดับ
ที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัย
สุขภาพดี"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ ได้แก คา
อาหาร คาป้าย คาน้ําอบน้ําหอม พวงมาลัย คาอุปกรณ์ที่ใช้เลน
เกม และอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 72 ลําดับ
ที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปรกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จายเป็นคาวัสดุ 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ค่าวัสดุ รวม 52,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ นาฬิกา ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร
ตางๆ เชน พูกันสี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ไม้อัด รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ขาตั้งกล้อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk ,Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน รวม 8,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม จํานวน 8,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม ขนาด กว้าง 92 ลึก 31.1
 สูง 180.5 ซม. จํานวน 2 หลังๆละ 4,250 บาทรายละเอียดดังนี้ 
1) มีที่คั่นแฟ้มในแตละชั้นๆละ 10 ชอง รวม 4 ชั้น 40 ชอง
2) มีชั้นวางฟ้าทั้งหมด 4 ชั้น
3) มีล้อเลื่อน
4) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 7,720,700 บาท

งบบุคลากร รวม 2,024,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,024,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 466,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานเทศบาลตําบลทาศิลา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะได้
รับตามระเบียบกําหนดไว้
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไปปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,387,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงให้แกพนักงานเทศบาล
ตําบลทาศิลา
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างเทศบาล เชน คาครอง
ชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
อาจจายได้ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 59/91



งบดําเนินงาน รวม 892,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ
-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ
-คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ (อปพร.)
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเงิน
-คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
-เงินรางวัล
-คาคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมินคณะกรรมการสอบ
สวนฯลฯ
-เงินรางวัล เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
-คาตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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คาเชาบ้าน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน สําหรับผู้มีสิทธิเบิกจาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2381
 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับผู้ที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบวาด้วยการนั้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่ว
ไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็น  คาจ้างเหมาบริการ สําหรับเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน
การจัดทําของ เขน คาจ้างเหมารถเกรดเดอร์ฯลฯ เพื่อเกรด
ตกแตงถนนภายในเขตตําบลทาศิลา คาจ้างเหมาคนงาน สําหรับ
จายเป็นคาจ้างเหมาแรงงานคนงานทั่วไป เพื่อทําหน้าที่ทําความ
สะอาดสํานักงานเทศบาบและภายในเขตเทศบาลหรือปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจเทศบาลฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาเชา คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินและอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาซอมแซมถนนลูกรัง,คอนกรีต,ลาดยาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการซอมแซมถนนลูกรัง,คอนกรีต,ลาด
ยาง ภายในเขตเทศบาลตําบล 
-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับ
ปัจจุบัน มาตรา 50 (2)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปรกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จายเป็นคาวัสดุ ตลอดจนอาคารตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลทาศิลา เชน อาคารสํานักงาน อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศาลาประชาคม เป็นต้น 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ นาฬิกา ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซินเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทางสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต์
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทาน้ําและอุปกรณ์ประปา ทอตางๆ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออะไหลรถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน หัว
เทียน ไขควง ประแจ น็อตและสกรู หน้อน้ํารถยนต์ สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราตร แมแรง ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนต์สวนกลาง รถ
บรรทุกขยะ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน ก๊าช แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเผยแพรประชาสัมพันธ์ เชน พูกัน
สี กระดาษเขียนโปรสเตอร์ ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ไม้อัด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง
กล้อง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 66/91



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ์ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชา คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน รวม 4,804,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,200 บาท
ครุภัณฑ์กอสร้าง

จัดซื้อเทปวัดระยะทาง Stainless Steel จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเทปวัดระยะทาง Stainless Steel จํานวน 1
 อันๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-สายเทปทําด้วยวัสดุ Stainless Steel 
-สายเทปมีความยาว 50 เมตร 
-มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีด แบงยอยทุกๆ 1
 มิลลิเมตร
-หน้ากว้างของเส้นเทพไมเกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไมเกิน 0.5
 มิลลิเมตร
-มีด้ามจับและหมุนม้วนเทพและโครงป้องกันเส้นเทปทําด้วยโลหะ
-มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้ ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารทั่ว
ไป ราคา คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
กวา 4,800x4,800 dpi 
-สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมน้อย
กวา 1 ชอ
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ตั้ง
จายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,796,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างทางขึ้น-ลงอาคารสําหรับผู้พิการ ภายในสํานัก
เทศบาลตําบลทาศิลา

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้ตามโครงการกอสร้างทางขึ้น-ลง อาคารสําหรับ
ผู้พิการ ภายในสํานักเทศบาลตําบลทาศิลา ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทาศิลากําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  หน้าที่ 5 ลําดับที่ 3 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างห้องน้ํา-ห้องส้วม ภายในเทศบาลตําบลทาศิลา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกอสร้างห้องน้ํา–ห้องส้วม ภาย
ในเทศบาลตําบลทาศิลา ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.75
 เมตร สูง 3.80 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทา
ศิลากําหนด  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
 ลําดับที่ 40  ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 68/91



โครงการกอสร้างหอพระ ภายในสํานักงานเทศบาลตําบลทาศิลา จํานวน 115,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการกอสร้างหอพระ ภายในสํานัก
งานเทศบาลตําบลทาศิลา ขนาดกว้าง 1.50x1.50 เมตร สูง 4.50
 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  หน้าที่ 5 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตําบลทา
ศิลา

จํานวน 68,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาล
ตําบลทาศิลา กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ปริมาณคอนกรีต 16.80 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 112.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 120
 ลําดับที่ 41 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านคําก้าว 
(ถนนทิศตะวันตก) บ้านคําก้าว หมูที่ 4

จํานวน 202,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
คําก้าว (ถนนทิศตะวันตก) บ้านคําก้าว หมูที่ 4 กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 52.50
 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 352.00
 ตารางเมตร  กอสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1
 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านเจริญชัย หมู
ที่ 9

จํานวน 308,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
เจริญชัย หมูที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาณคอนกรีต 81.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 540.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านชัยชนะ หมู
ที่ 3

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
ชัยชนะ หมูที่ 3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร  ปริมาณคอนกรีต 52.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 348.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านทาดินแดง
พัฒนา หมูที่ 12

จํานวน 461,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
ทาดินแดงพัฒนา หมูที่ 12 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
 เมตร หนา  0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 120.00 ลูกบาศก์
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 800.00 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านทุงสวรรค์ 
หมูที่ 13

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
ทุงสวรรค์ หมูที่ 13 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาณคอนกรีต 52.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 348.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ท.1-01  กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านทุงอินทร์
แปลง  หมูที่ 11

จํานวน 279,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
ทุงอินทร์แปลง หมูที่ 11 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 123.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีต 73.80 ลูกบาศก์
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 492.00 ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านภูตะคาม 
หมูที่ 2

จํานวน 209,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
ภูตะคาม หมู
ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีต 54.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 360.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนมาตร
ฐาน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และติดตั้งป้าย
ชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 106 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 71/91



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านสีสุก หมูที่ 5 จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านสี
สุก หมูที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาณคอนกรีต 53.40 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 356.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านหนองลุมพุก 
หมูที่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
หนองลุมพุก หมูที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 88.00
 เมตร หนา 0.15  เมตร ปริมาณคอนกรีต 52.80 ลูกบาศก์
เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมน้อยกวา 352.00  ตาราง
เมตร กอสร้างตามแบบแปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4  ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านห้วยโมง หมู
ที่ 10

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
ห้วยโมง หมูที่ 10 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาณคอนกรีต 66.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต
เสริมเหล็กไมน้อยกวา 440.00 ตารางเมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านอุดมพัฒนา 
(ชวงที่ 1 ถนนด้านทิศใต้) หมูที่ 8

จํานวน 340,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
อุดมพัฒนา (ชวงที่ 1 ถนนด้านทิศใต้) หมูที่ 8 กว้าง  4.00
 เมตร ยาว 150.00  เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีต 90.00 ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 600.00 ตารางเมตร  กอสร้างตามแบบแปลนมาตร
ฐาน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และติดตั้งป้าย
ชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านอุดมพัฒนา 
(ชวงที่ 2 ถนนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) หมูที่ 8

จํานวน 183,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน
อุดมพัฒนา (ชวงที่ 2 ถนนด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้) หมูที่ 8
 กว้าง 4.00  เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณ
คอนกรีต 48.00  ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม
น้อยกวา 320.00  ตารางเมตร กอสร้างตามแบบแปลนมาตร
ฐาน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และติดตั้งป้าย
ชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 4 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการกอสร้างถนนดินลําลอง  บ้านทาดินแดงพัฒนา หมูที่ 12 จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนดินลําลอง บ้านทาดินแดง
พัฒนา หมูที่ 12  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร ดิน
คันทางสูงเฉลี่ย 0.35 เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบ กอสร้างตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการกอสร้างถนนดินลําลอง เส้นชัยชนะ– ห้วยบง บ้านชัยชนะ 
หมูที่ 3

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายโครงการกอสร้างถนนดินลําลอง เส้นชัยชนะ–ห้วย
บง บ้านชัยชนะ หมูที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 760.00
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.38 เมตร ปริมาณดินถม 1,430.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบ กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลทาศิลากําหนด  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงตอเติมศาลาประชาคม บ้านทุงอินทร์แปลง หมูที่ 
11

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายโครงการปรับปรุงตอเติมศาลาประชาคม บ้านทุงอินทร์
แปลง หมูที่ 11 กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลา
กําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  หน้าที่ 5 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกสีสุก–ทุงสวรรค์ บ้าน
สีสุก หมูที่ 5,บ้านทุงสวรรค์ หมูที่ 13

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสี่แยกสีสุก–ทุง
สวรรค์ บ้านสีสุก หมูที่ 5,บ้านทุงสวรรค์ หมูที่ 13 ขนาดพื้นที่
คอนกรีตเสริมเหล็ก 150.00 ตารางเมตร หนา 0.15
 เมตร ปริมาณคอนกรีต 22.50 ลูกบาศก์เมตร กอสร้างตามแบบ
แปลนมาตรฐาน  ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเทศบาลตําบลทาศิลา จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายโครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเทศบาลตําบลทา
ศิลา เทพื้นคอนกรีต กว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.00
 เมตร หนา 0.10 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทา
ศิลากําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1  หน้าที่ 5 ลําดับที่ 2 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

โครงการปรับปรุงอาคารสําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 154,000 บาท

เพื่อจายโครงการปรับปรุงอาคารสําหรับงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร  สูง 4.00
 เมตร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 109
 ลําดับที่ 13 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง  เส้นคําพอก–ห้วยก้านเหลือง 
บ้านเจริญชัย หมูที่ 9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายโครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นคําพอก–ห้วยก้าน
เหลือง บ้านเจริญชัย หมูที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.23 เมตร ปริมาณหินลูกรังลงผิว
จราจร  920.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบผิว
จราจร กอสร้างตามแบบเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้ง
ป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง ถนนบ้านทาวาร–ีบ้านคําเลาะ 
สน.ถ. 17-007 บ้านทาวารี หมูที่ 6

จํานวน 114,000 บาท

เพื่อจายโครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง ถนนบ้านทาวารี–บ้าน
คําเลาะ สน.ถ. 17-007 บ้านทาวารี หมูที่ 6ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาวรวม 1,240.00 เมตร ปริมาณหินลูกรังลงผิว
จราจร 923.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบผิว
จราจร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นเจริญชัย-คําพอก บ้านเจริญ
ชัย หมูที่ 9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายโครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นเจริญชัย-คํา
พอก  บ้านเจริญชัย หมูที่ 9  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 1,200.00  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  ปริมาณหินลูกรังลง
ผิวจราจร 920.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบผิว
จราจร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1  ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นห้วยโมง-คําพอก บ้านเจริญ
ชัย หมูที่ 9

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายโครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรัง เส้นห้วยโมง-คํา
พอก  บ้านเจริญชัย หมูที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
รวม 1,060.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.17 เมตร ปริมาณหินลูกรังลงผิว
จราจร 920.00  ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบผิว
จราจร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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โครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรังภายในหมูบ้านห้วยโมง หมูที่ 10 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายโครงการเสริมผิวจราจรลงหินลูกรังภายในหมูบ้านห้วย
โมง  หมูที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 1,534.00
 เมตร หนาฉลี่ย  0.15 เมตร ปริมาณหินลูกรังลงผิว
จราจร 920.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยตกแตงเรียบผิว
จราจร กอสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 105
 ลําดับที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชุน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและงบประมาณ เชน คาใช้จายใน
การจัดเวทีประชาคมและจัดประชุม การประเมินและติดตาม
แผน การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ คาจ้างทํา
เอกสาร คาถายเอกสาร คาจ้างเก็บข้อมูลฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 95 ลําดับ
ที่ 5 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
สร้างความเข็มแข็งชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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โครงการจัดทําแผนแมบทชุมชน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมสงเสริมและสนับสนุนจัดทํา
แผนชุมชน เชน คาใช้จายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือขายองค์กรชุมชนและสนับ
สนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัด
ทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 99 ลําดับ
ที่ 16 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผน
งานสร้างความเข็มแข็งชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้ม
แข็งของชุมชน

โครงการประชุม/อบรมคณะกรรมการชุมชน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุม/อบรมคณะกรรมการ
ชุมชน ได้แก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใช้สอย คาจ้างเหมา และคา
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.4/ว846 ลง
วันที่ 12 มีนาคม  2553 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 96 ลําดับ
ที่ 8 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
สร้างความเข็มแข็งชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีท้อง
ถิ่น เชน วันขึ้นปีใหม บุญมหาชาติ ประเพณีสงกรานต์ วันวิสาข
บูชา วันอาสาฬบูชาฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่  มท
 0808.4/3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 69 ลําดับ
ที่ 1 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด ได้แก คาตอบแทน คา
วัสดุ คาใช้สอย คาจ้างเหมา และคาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 79 ลําดับ
ที่ 14 (ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในแผน
งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการกีฬาและนันทนาการ 

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
กีฬา เชน ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล ตาขาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563(ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป) ปรากฏในแผนงานการศาสนา งานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้แกผู้ปฎิบัติหน้าที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลทาศิลา ตาม
จํานวนสุนัขและแมวตัวละ3 บาท ตอครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง) ฯลฯ
-เป็นไปตามการจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 81 ลําดับ
ที่ 21 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานสงเสริมการเกษตร

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อม
อุปกรณ์ เชน กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยาและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
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วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร เชน สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สัตว์ และแมลง อาหารสัตว์ พันธุ์
พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยะพันธุ์พืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริง
เกอร์ จอบหมุน จานพรวน วัสดุและอุปกรณ์ใช้ในการเกษตร ฯลฯ
 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานสงเสริมการเกษตร
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,067,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,031,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 970,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 950,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพย์สิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผย
แพร รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อดูแลระบบน้ํา
ประปาหนองคําหลม น้ําประปาห้วยคําเมย น้ําประปาหนองลุ
มพุก น้ําประปาทาดินแดงพัฒนา (สระบัว) และน้ําประปาชัย
ชนะ เชน เปิด/ปิด น้ําประปา ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบ
หมาย หรือปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจเทศบาล จ้างเหมาบริการ แรง
งานคนเป็นครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปรกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
จายเป็นคาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ สมุดประวัติข้า
ราชการ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้าง
พิมพ์ นาฬิกาฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซินเตอร์และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง เชน เหล็ก หิน ปูน ทราย ตะปู วัสดุ/อุปกรณ์
ประปา เชน ทาพีวีซี ทอพีอี ทอพีบี พร้อมอุปกรณ์ มาตรวัดน้ํา ขา
ตั้งมาตร ข้อตอ แคมป์รัดทอแยกตางๆ เทปพันเกลียว กาวทาทอฯ
ลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เชน สาร
ส้ม คลอรีน กรวดหรือทรายกรองน้ําประปา และอื่นๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk,Digital Video Dis
c,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 501,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าประหาหนองคําหลม ประปาห้วยคํา
เมย ประปาหนองลุมพุก ประปาชัยชนะ และประปาทาดินแดง
พัฒนา (หนองสระบัว)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

วันที่พิมพ์ : 14/9/2563  14:32:27 หน้า : 86/91



คาบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย์ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย์ คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได้,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา

งบลงทุน รวม 36,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,400 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง จํานวน 36,400 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขงมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2
 เครื่อง (เครื่องละ 18,200บาท)คุณลักษณะ ดังนี้
(1)เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ํา
ได้ 1,130 ลิตรตอนาที
(2)ขนาดทอสงไมน้อยกวา 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร)
(3)สูบน้ําได้ไมน้อยกวาตามปริมาณที่กําหนด
(4)สงน้ําได้สูงไมน้อยกวา 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต
(5)อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ําและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมี
ครบชุด พร้อมที่จะใช้งาน
-เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,322,650 บาท

งบกลาง รวม 22,322,650 บาท
งบกลาง รวม 22,322,650 บาท
คาชําระหนี้เงินต้น จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายชําระหนี้เงินต้นเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ตามสัญญาที่ 53-06386-3 ลงวันที่ 23
 เดือน พฤศจิกายน 2553 ปีนี้งวดที่ 11 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 1,420,000 บาท

เพื่อจายชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  
-เป็นไปตามสัญญาที่ 53-06386-3 ลงวันที่ 23
 เดือน พฤศจิกายน 2553 ปีนี้งวดที่ 11
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แกพนักงานจ้างของ
เทศบาลตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว้ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,800,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มี  อายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับเทศบาลแล้วโดยจายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือน แบบขั้นบันได สําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69
 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80
-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว1234 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 7  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่ได้แสดงความจํานง โดยการขอ
ขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลแล้วโดย คนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาท ตอเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว1234 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73
 ลําดับที่ 7 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ จํานวน 17 คนๆละ 6,000 บาท/ปี ตามหนังสือสั่งการ ดวน
ที่สุด ที่ มท.0891.3/ว1655 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 73 ลําดับ
ที่ 7 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สํารองจาย จํานวน 300,190 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขั้นหรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
สวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน เป็นต้น 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสงสมทบ ส.ท.ท. จํานวน 39,460 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามข้อ
บังคับสมาคม ส.ท.ท. (ตั้งจายในอัตราร้อยละ 1/6 ของเงินรายได้
ไมรวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินสะสม หรือเงินกู้ทุกประเภท)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ในตําบลทาศิลา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณ
ขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกอบทุน พ.ศ. 2561
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 540,000 บาท

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2500 (ตั้งจายในร้อยละ 2  ของเงินรายได้ไมรวมเงินอุด
หนุน พันธบัตร เงินสะสม หรือเงินกู้ทุกประเภท)  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว 1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกอบทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34
 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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