
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตําบลทาศิลา

อําเภอสองดาว   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,681,860 บาท
งบกลาง รวม 20,681,860 บาท

งบกลาง รวม 20,681,860 บาท
คาชําระหนี้เงินกู จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อจายชําระหนี้เงินตนเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ตามสัญญาที่ 53-06386-3 ลงวันที่ 23
 เดือน พฤศจิกายน 2553 ปีนี้งวดที่ 12
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง

คาชําระดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายชําระหนี้ดอกเบี้ยเงินกูธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร  
-เป็นไปตามสัญญาที่ 53-06386-3 ลงวันที่ 23
 เดือน พฤศจิกายน 2553 ปีนี้งวดที่ 12
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบ
กลาง
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เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจางของ
เทศบาลตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดไว 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพผูสูงอายุที่มี  อายุ 60 ปี บริบูรณขึ้นไปที่ได
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไวกับเทศบาลแลวโดยจายอัตราเบี้ยยัง
ชีพรายเดือน แบบขั้นบันได สําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69
 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท อายุ 80
-89 ปี จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปี ขึ้นไป จะไดรับ 1,000
 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว1234 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73
 ลําดับที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,694,400 บาท

เพื่อจายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่ไดแสดงความจํานง โดยการขอ
ขึ้นทะเบียนไวกับเทศบาลแลวโดย คนพิการที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาท ตอเดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.6/ว1234 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73
 ลําดับที่ 7
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง 

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูป่วย
เอดส จํานวน 17 คนๆละ 6,000 บาท/ปี ตามหนังสือสั่งการ ดวน
ที่สุด ที่ มท.0891.3/ว1655 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 73 ลําดับ
ที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขั้นหรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือ
กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเป็น
สวนรวม เชน การป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหล
หลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควัน เป็นตน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสงสมทบ ส.ท.ท. จํานวน 39,460 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ตามขอ
บังคับสมาคม ส.ท.ท. (ตั้งจายในอัตรารอยละ 1/6 ของเงินรายได
ไมรวมเงินอุดหนุน พันธบัตร เงินสะสม หรือเงินกูทุกประเภท)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ. 2555 ตั้งจาย
จากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทอง
ถิ่นหรือพื้นที่ในตําบลทาศิลา  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกอบทุน พ.ศ. 2561
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุด
หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,864,200 บาท

งบบุคลากร รวม 9,493,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,624,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 695,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกนายกเทศมนตรี และ รองนายก
เทศมนตรีตําบลทาศิลา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกผูบริหาร
ไดแก นายกเทศมนตรีตําบลทาศิลา และ รองนายกเทศมนตรี
ตําบลทาศิลา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554  
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกผูบริหารไดแก นายก
เทศมนตรีตําบลทาศิลา และ รองนายกเทศมนตรีตําบลทาศิลา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554  
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 198,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทา
ศิลา และ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทาศิลา  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554  
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,490,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลและเลขานุการสภาฯ เทศบาลตําบล
ทาศิลา 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือน เงินคา
ตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก
เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธาน
สภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจายคาเบี้ยประชุมกรรมการสภา
เทศบาล พ.ศ. 2554 
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,868,760 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,357,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี -เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปีฯลฯ 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะไดรับ
ตามระเบียบกําหนดไว
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,127,360 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครอบชีพชั่วคราว ฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 5,341,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย)
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาป่วยการ อุปพร.
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกๆ
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง
- เงินรางวัลเงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวๆลๆ
- คาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกําหนดเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผูบริหารทองถิ่น
-ขาราชการ/พนักงานลูกจางประจําผูไดรับบํานาญปกติ ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาเบี้ยประชุม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญหรือคณะอนุกรรม
การประจําสภาฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม 2558 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน สําหรับผูมีสิทธิเบิกจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับผูที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบวาดวยการนั้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 4,060,900 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 3,000,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหนาที่ทําความ
สะอาดสํานักงานสํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจเทศบาล จางเหมาบริการ แรงงานคนเป็น
ครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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เงินคาประกันภัยรถยนตราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาประกันภัยรถยนตราชการ เพื่อจายเป็นเงินคา
ประกันภัยรถยนตราชการ ของเทศบาลตําบลทาศิลา ภาค
บังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประกันภัยจากรถ 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 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิ
เทศนงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานหรือ
กิจการอื่นใดอันเป็นประโยชนแกเทศบาล และใหหมายความถึง
คาของขวัญหรือของที่ระลึกดวย ตลอดจนการเลี้ยงรับรองการ
ประชุมสภาเทศบาล ไดแก 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
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการสนับ
สนุนโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัติยทรงเป็นประมุข

จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นพระ
ประมุข โดยทําการเผยแพรประชาธิปไตย เชน การจัดอบรม จัด
พิมพสื่อ  การเผยแพรสื่อตางๆ ที่มีในองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นฯลฯ เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจาง
เหมา และคาอื่นๆที่เกี่ยวของ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0871.22/608 ลง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2550 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.  2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(สํานักปลัด)
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คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่น
หรือสมาชิกสภาเทศบาล เป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด (กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) อีกทั้งใหความรวมมือในการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึงสิทธิ แกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและ 27
 หนาที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกผู
แทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาสม เชน คา
เครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุที่ใชในการเลือกตั้งคาจัดพิมพบัตร
เลือกตั้ง คาประชาสัมพันธการเลือกตั้งฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675
 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดสกลนคร ที่ ลต (สน) 0002/ว111 ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานทางรัฐพิธี ในวันสําคัญตางๆ
เกี่ยวกับรัฐพิธี เชน วันปิยมหาราช วันมหาจักรี หรือวันอื่นๆ เพื่อ
ใชจายเป็นคาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา และคา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานผูบริหารทองถิ่น
พนักงานพนักงานจาง

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง ผูนําชุมชน กลุมอาชีพตางๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงานฯ พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม  2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นในโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ (อําเภอ
สองดาว) โดยไดรับเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
เขตเพื้นที่อําเภอสองดาว ทั้ง 4 แหงๆ ละ 25,000
 บาท  ไดแก เทศบาลตําบลสองดาว,เทศบาลตําบลสองดาวหนอง
แดง,เทศบาลตําบลปทุมวาปีและเทศบาลตําบลวัฒนา 
ตามอํานานหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 19 
-ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
-ตามหนังสือสํานักสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด
สกลนคร ที่ สน 0023.3/ว 983 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ขอ 3
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปรกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายเป็นคาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ นาฬิกาฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป(สํานักปลัด)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซินเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวที่จําเป็น เชน แปรง ไม
กวาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม ผาปูโตะ กระจก
เงา มีด น้ํายาลางจาน น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาถูพื้น ไมกวาด ไมถู
พื้นฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้ออะไหลรถยนตสวนกลาง รถจักยาน
ยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน สาย
ไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู หมอน้ํารถยนต ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนตสวนกลาง รถ
บรรทุกขยะ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน กาช แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน พูกันสี กระดาษ
เขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรีการด ไมอัด รูปสีหรือขาวดําที่ได
จากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง และอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk,Digital Video Dis
c,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 546,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน และอาคารสํานักงานหรืออาคาร
อื่นที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาศิลา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ไดรับ
อนุญาตใหใชในราชการของเทศบาล 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชา คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 28,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่องๆละ 4,300
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพรางขาวดาสาหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที 
-มีความเร็วในการพิมพรางสีสาหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ขอ 42
 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย ประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10
 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366x768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 
และ Bluetooth 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ขอ 12 ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
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งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สํานักปลัด)

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ขอ 44
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,950,680 บาท
งบบุคลากร รวม 3,280,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,280,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,766,280 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี -เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปีฯลฯ 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะไดรับ
ตามระเบียบกําหนดไว
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,384,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 69,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครอบชีพชั่วคราว ฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 646,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย)
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-คาป่วยการ อุปพร.
-คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
-คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกๆ
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง
-เงินรางวัลเงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวๆลๆ
-คาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกําหนดเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผูบริหารทองถิ่น
-ขาราชการ/พนักงานลูกจางประจําผูไดรับบํานาญปกติ ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน สําหรับผูมีสิทธิเบิกจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขา
ราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจําสําหรับผูที่มีสิทธิเบิกจายตาม
ระเบียบวาดวยการนั้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหนาที่ทําความ
สะอาดสํานักงานสํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจเทศบาล จางเหมาบริการ แรงงานคนเป็น
ครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คา
ผาน ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่นๆที่
เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ คาตอบ
แทน คาใชสอย คาวัสดุและคาอื่นๆ ฯลฯ          
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3485
 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 1308
 ลงวันที่ 28 เมษายน 2551 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 100 ลําดับที่ 16
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปรกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายเป็นคาวัสดุฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536
 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ นาฬิกา ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  เชน  พูกัน
สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรีการด ไมอัด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง
กลอง และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร คา
เชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 24,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยวก
วา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
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3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด  SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1
 หนวย
-มี DVD–RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base–T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 3 ชอง
-มีแป้นพิมพและเมาส
-มีจอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 7 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18หนา/นาที) จํานวน 2,600 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ขอ 44
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผน
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,119,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 545,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจและรณรงคชวงป้องกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงกาตั้งจุดตรวจและรณรงคป้องกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาล เพื่อการดําเนินการป้องกันและแกไข
อุบัติเหตุทางทองถนนเป็นไปดวยความเรียบรอยและ
ประสิทธิภาพ เชน เทศกาลวันขึ้นปีใหม,สงกรานตไดแก คาตอบ
แทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 97ลําดับ
ที่ 11 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)
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โครงการเตรียมการรับเสด็จฯ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเตรียมรับเสด็จฯ เชน คาจัดซื้อพระ
บรมฉายาลักษณ ธงประเภทตางๆ เชน ธงชาติ  ธงตรา
สัญลักษณ คาน้ํามัน และอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 97ลําดับ
ที่ 11 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใช
สอย คาจางเหมา และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ
) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 101
ลําดับที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเยาวชนหาง ไกลยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการอบรมเยาวชนหางไกลยาเสพ
ติด ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา และคา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 77ลําดับ
ที่ 6
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)

โครงการฝึกอบรมใหความรูในการป้องกันและซอมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)

จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมใหความรูในการ
ป้องกันและซอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย(อัคคีภัย) ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจาง
เหมา และคาอื่นๆที่เกี่ยวของ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 4 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)
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โครงการรป้องกันและแกไข ปัญหายาเสพติด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติด ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา และคา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 77ลําดับ
ที่ 8
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)

โครงการอบรมใหความรูในการป้องกันและชวยแหลือเด็กจมน้ํา จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมใหความรูในการป้องกันและ
ชวยเหลือเด็กจมน้ํา ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจาง
เหมา และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563 หนาที่ 4 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)
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ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หลักสูตรทบทวน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหลักสูตรทบทวน ไดแก คาตอบ
แทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา และคาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2563หนาที่ 4ลําดับที่ 2 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)

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

เพื่อจายเป็นคาซื้ออะไหลรถดับเพลิง รถบรรทุก
น้ํา เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับ
ลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู หมอน้ํา ถัง
น้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก กันชนรถยนต ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย เชน เสื้อ กางเกง ผา เครื่อง
แบบ เครื่องหมายยศและสังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผา
ผูกคอ ฯลฯ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0808.3/ว2487 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํายาเคมีดับเพลิง สายสงน้ําและอุปกรณดับ
เพลิง วัสดุและอุปกรณสําหรับใชในงานป้องกันฝ่ายพลเรือน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.3/ว2487 ลงวัน
ที่ 23 กรกฎาคม 2556
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานัก
ปลัด)
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งบลงทุน รวม 574,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 574,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 79,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 39,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ขอ 10.6.4
-ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (สํานักปลัด)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการติดตั้งกลอง  CCTV จํานวน 495,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการติดตั้งระบบกลองวงจร
ปิด (CCTV system) เป็นกลองวงจรปิดภายนอกอาคาร ระบบใย
แกวนําแสง 8 จุด ประกอบดวย อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย 8 ชอง กลองโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย ภายในพื้นที่
ตําบลทาศิลา ดังนี้
-บานทาศิลา จํานวน 2 จุด
-บานภูตะคาม จํานวน 2 จุด
-บานหนองลุมพุก จํานวน 1 จุด
-บานทาดินแดงพัฒนา จํานวน 3 จุด
-ราคาตามทองตลาด
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย (สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,651,274 บาท

งบบุคลากร รวม 4,773,674 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,773,674 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,133,152 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีใหแก
พนักงานเทศบาลตําบลทาศิลา พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 428,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะผูบริหารสถานศึกษา และพนักงาน
ครู เทศบาลที่มีสิทธิ์ไดรับเงินวัทยฐานะ
-เป็นไปตามหนังสือกรามสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1893 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,204,730 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและคาตอบแทน
พนักงานจางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในกองการศึกษา 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 7,392 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางและ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหกับพนักงานจางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในกองการศึกษา 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 798,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
-คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
-คาตอบแทนการปฏิบัติงานเจาหนาที่ตํารวจ
-คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหนาที่ (อปพร.)
-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางเงิน
-คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
-เงินประโยชนะตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
-คาคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมินคณะกรรมการสอบ
สวนฯลฯ
-คาอื่นตอบแทนอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชา
บาน) คาโฆษณาและเผยแพร รายจายเกี่ยวกับการจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ เชน คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจาง
เหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหนาที่ทําความสะอาดสํานักงาน
สํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือปฏิบัติหนาที่ตาม
ภารกิจเทศบาล จางเหมาบริการ แรงงานคนเป็นครั้งคราว ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)

คาใชจายเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาลทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเพื่อสนับสนุนคาป่วยการสําหรับนักบริบาล
ทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 85 ลําดับ
ที่ 14
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
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คาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูที่สังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนา พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 83 ลําดับที่ 7  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปรกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายเป็นคาวัสดุฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  คาหมึกเครื่องถาย
เอกสาร  แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
สํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ นาฬิกา ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร เชน พูกัน
สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรีการด ไมอัด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง
กลอง และอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 38,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชา คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที3่0 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(กองการศึกษา)

งบลงทุน รวม 79,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 79,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 79,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
จํานวน 2 เครื่องๆละ 39,800 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ขอ 10.6.4
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษา)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,528,972 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,677,572 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,535,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดวันเด็กแหงชาติ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 82 ลําดับ
ที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)

โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว)

จํานวน 306,000 บาท

จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อาย2ุ-5 ปี)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดย
เป็นคาจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
-เป็นไปตามหนงสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 89 ลําดับ
ที่ 30
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา จํานวน 203,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาสนับสนุนคาใชจายสถานบริหารการศึกษา สําหรับ
เด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1)คาหนังสือเรียน คนละ 200 บาท ตอปี 
2)คาอุปกรณการเรียน คนละ 200 บาท ตอปี 
3)คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท ตอปี 
4)คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คนละ 430 บาท ตอปี 
-เป็นไปตามหนงสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 89 ลําดับ
ที่ 29
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
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โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 926,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวัน  สําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตําบลทาศิลา คนละ 21
 บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 5 แหง ดังนี้
-ศพด.บานคํากาว 
-ศพด.บานภูตะคาม 
-ศพด.บานสีสุกหวยโมง  
-ศพด.วัดศิลาอาสน 
-ศพด.บานเจริญชัย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 89 ลําดับ
ที่ 27
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 2,102,072 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,102,072 บาท

เพื่อเพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 5 แหง  ในสังกัดเทศบาลตําบลทาศิลา และสําหรับ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน(สพฐ.) จํานวน 6 แหง คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 98 ลําดับ
ที่ 28
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง  5  แหง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,851,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,851,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่
อยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาศิลา

จํานวน 3,851,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ที่อยูในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาศิลา คนละ 21
 บาท จํานวน 200 วัน จํานวน 6 แหง ดังนี้
-ร.ร.ชุมชนบานทาศิลา 
-ร.ร.บานภูตะคาม 
-ร.ร.บานคํากาว
-ร.ร.บานสีสุกหวยโมง 
-ร.ร.บานชัยชนะ  
-ร.ร.บานทาวารี  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว74 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2553 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0809.2/ว1201 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ขอ 3 (2)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 89 ลําดับ
ที่ 27
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 584,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันภัยและ ควบคุมโรคในทองถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกัน ควบคุม ระงับ โรคไขเลือด
ออกและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)โดยจายเป็น คา
จางเหมา คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 74 ลําดับ
ที่ 1
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(สํานัก
ปลัด)
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โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉินเบื้อง
ตน

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลทาศิลาไดแก คา
ตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมาและคาอื่นๆที่เกี่ยวของ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว2826 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 103
 ลําดับที่ 7 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(สํานัก
ปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบทและน้ํายา
เคมี แอลกอฮอล ออกซิเจน เลือด น้ํายาตางๆ เวชภัณฑ ฟิลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ (รวมกํามะถัน กรด ดาง) ถุงมือ กระดาษ
กรอง สําลี ผาพันแผล ชุดเครื่องมือผาตัด ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล หนากากอนามัย น้ํายาตาง และวัสดุอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(สํานัก
ปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายใหกับลูกจางที่ปฏิบัติงานเก็บ
ขยะ กวาดถนน ในงานรักษาความ
สะอาด เชน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องแบบ เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(สํานัก
ปลัด)
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งบลงทุน รวม 29,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 29,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) ขนาด 18,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
จํานวน 1 เครื่องๆ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563 ขอ 10.6.4
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สํานัก
ปลัด)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  15:12:02 หนา : 63/131



งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครง การพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบานละ 20,000
 บาท จํานวน 13 หมูบาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอุดหนุนของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 81 ลําดับ
ที่ 22
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สํานัก
ปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,588,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,283,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,283,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปี -เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น
ประจําปีฯลฯ 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะได
รับตามระเบียบกําหนดไว
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 570,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครอบชีพชั่วคราว ฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 281,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย)
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-คาป่วยการ อุปพร.
-คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
-คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกๆ
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง
-เงินรางวัลเงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวๆลๆ
-คาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกําหนดเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผูบริหารทองถิ่น
-ขาราชการ/พนักงานลูกจางประจําผูไดรับบํานาญปกติ ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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คาเชาบาน จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน สําหรับผูมีสิทธิเบิกจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับผูที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบวาดวยการนั้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อทําหนาที่ทําความ
สะอาดสํานักงานสํานักงานเทศบาลและภายในเขตเทศบาล หรือ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจเทศบาล จางเหมาบริการ แรงงานคนเป็น
ครั้งคราวฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น)
-คาใชจายในพิธิเปิอาคารตางๆ
-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
-คาใชจายในการประชุมราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1956
  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2547
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4
/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และอื่นๆที่เกี่ยว
ของ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว5517 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ
.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปรกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายเป็นคาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง แบบพิมพ สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  15:12:02 หนา : 73/131



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเกี่ยวกับการโฆษณาและเผยแพร
ตางๆ เชน พูกันสี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรีการด
 ไมอัด รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาว
เทียม ขาตั้งกลอง และอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Digital Video Disc,F
lash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (กอง
สวัสดิการฯ)

งบลงทุน รวม 24,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,600 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่องๆละราคา 22,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสํามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สํามารถใช
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หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
หรือ 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสํามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห(กอง
สวัสดิการฯ)

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร จํานวน 2,600 บาท
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เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ขอ 44
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห(กอง
สวัสดิการฯ)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตานภัยหนาวแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการตานภัยหนาวผูสูงอายุ-คน
พิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม ไดแก ผาหม เสื้อกันหนาว เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2562  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 72 ลําดับ
ที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิ์
การฯ)
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โครงการสงเสริม สนับสนุน กลุมอาชีพ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามการสนับสนุนกลุมอาชีพ กลุมสตรี กลุม
ออมทรัพย กลุมเยาวชน ชมรมผูสูงอายุหรือกลุมตางๆ ในตําบลทา
ศิลา ไดแก ดาย หมี่ ฟม ขี้ผึ้ง และอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 71 ลําดับ
ที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิ์
การฯ)

โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสนับสนุนสภาเด็กและ
เยาวชน ไดแก คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย คาจางเหมา และ
อื่นๆที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหงชาติ พ.ศ.2550 และแกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5
/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 90 ลําดับ
ที่ 1 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิ์
การฯ)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  15:12:02 หนา : 79/131



โครงการอบรมสงเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ สูงวัย
สุขภาพดี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันผูสูงอายุ  ไดแก  คา
อาหาร คาป้าย คาน้ําอบน้ําหอม พวงมาลัย คาอุปกรณที่ใชเลน
เกม และอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 72 ลําดับ
ที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (กองสวัสดิ์
การฯ)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะมีพิษและขยะอันตราย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาจางเหมา
อื่นๆ ตามโครงการกําจัดขยะมีพิษและขยะอันตรายเพื่อเป็นการ
รวบรวมขยะมีพิษและขยะอันตรายในชุมชน เพื่อนําไปสูการกําจัด
ที่ถูกตองและถูกวิธีฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(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
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565หนาที่91ลําดับที2่
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล (สํานักปลัด)
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โครงการจัดการขยะตนทางเพื่อลดปัญหาขยะชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาจางเหมาอื่นๆ ตาม
โครงการจัดการขยะตนทาง เพื่อเป็นการสงเสริม ใหชุมชน
ตระหนักถึงการจัดการขยะมูลฝอยรวมกัน โดยใชหลัก 3R เพื่อลด
ขยะตนทาง และลดปัญหาการจัดการขยะปลายทางฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(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
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565หนาที่91ลําดับที2่
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล (สํานักปลัด)
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โครงการธนาคารขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตามโครงการ เชน ถุงบรรจุ ถุง
มือ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565หนาที่92ลําดับที4่
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลผอยและสิ่งปฏิกูล (สํานักปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและงบประมาณ เชน คาใชจายใน
การจัดเวทีประชาคมและจัดประชุม การประเมินและติดตาม
แผน การเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูลทางสถิติ คาจางทํา
เอกสาร คาถายเอกสาร คาจางเก็บขอมูล ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565หนาที่95ลําดับ5
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
สรางความเข็มแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขม
แข็งของชุมชน (สํานักปลัด)
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โครงการจัดทําแผนแมบทชุมชน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมและสนับสนุนจัดทํา
แผนชุมชน เชน คาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับ
สนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัด
ทําเป็นแผนพัฒนาทองถิ่น
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565หนาที่99ลําดับ
ที่16 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
สรางความเข็มแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขม
แข็งของชุมชน (สํานักปลัด)
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนยอย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการประชุม/อบรมคณะกรรมการ
ชุมชน ไดแก คาตอบแทน คาวัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา และคา
อื่นๆที่เกี่ยวของ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891.4/ว846 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2553 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นพ.ศ.2561-2565หนาที่96ลําดับที8่
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
สรางความเข็มแข็งชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน (สํานักปลัด)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ไดแก คาตอบแทน คา
วัสดุ คาใชสอย คาจางเหมา และคาอื่นๆที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 79 ลําดับ
ที่ 14
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ(กอง
การศึกษา)
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ
กีฬา เชน ฟุตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล ตาขาย และวัสดุอื่นที่
เกี่ยวของ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ(กอง
การศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี ดนตรี  พื้นเมือง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีทอง
ถิ่น เชน วันขึ้นปีใหม บุญมหาชาติ ประเพณีสงกรานต วันวิสาข
บูชา วันอาสาฬบูชาฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.4/3722 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 69 ลําดับ
ที่ 1
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทอง
ถิ่น(กองการศึกษา)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,650,370 บาท

งบบุคลากร รวม 2,641,170 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,641,170 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 927,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่นประจําปี
-เงินปรับปรุงเงินเดือนขาราชการพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีฯ
ลฯ 
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําแหนงของพนักงานเทศบาล ที่ควรจะไดรับ
ตามระเบียบกําหนดไว
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,583,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง
-เงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจางฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 70,950 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครอบชีพชั่วคราว ฯลฯ
-เป็นไปตาม มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดใหเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อาจจายได พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 912,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็น
-เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย)
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
-คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
-คาป่วยการ อปพร.
-คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
-คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกๆ
-คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยคาตอบแทนเจา
หนาที่ในการเลือกตั้ง
-เงินรางวัลเงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวๆลๆ
-คาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมายกําหนดเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผูบริหารทองถิ่น
-ขาราชการ/พนักงานลูกจางประจําผูไดรับบํานาญปกติ ฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบาน สําหรับผูมีสิทธิเบิกจาย 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร สําหรับผูที่มีสิทธิ
เบิกจายตามระเบียบวาดวยการนั้น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  15:12:02 หนา : 93/131



ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก คาเชา คาลง
ทะเบียน คาพาหนะ  คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบินและอื่นๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 ละที่แกไข
เพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 790,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ นาฬิกาฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซินเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี แปรงทางสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม เหล็กเสน เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทาน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออะไหลรถยนต รถ
จักรยานยนต เชน แบตเตอรี่ หัวเทียน ยางนอก ยางใน หัว
เทียน ไขควง ประแจ น็อตและสกรู หนอน้ํารถยนต สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราตร แมแรง ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นรถยนตสวนกลาง รถ
บรรทุกขยะ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน กาช แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน  พูกัน
สี กระดาษเขียนโปรสเตอร ฟิลม เมมโมรีการด ไมอัด รูปสีหรือ
ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้ง
กลอง และอื่นๆที่เกี่ยวของฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk , Digital Video D
isc , Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

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

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชา คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

งบลงทุน รวม 97,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเอกสาร ตูเหล็ก 2 บานทึบ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเอกสาร ตูเหล็กบานทึบ ขนาด 2
 บาน จํานวน 2 หลัง หลังละ 5,500 บาท รายละเอียดดังนี้ 
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และโยธา (กองชาง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆละราคา 22,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
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หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสํามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สํามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสํามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
-เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563 ขอ 7
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ขอ 12
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
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อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน เครื่องๆละ 22,000 บาท  คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม นอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย ประมวลผลดาน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10
 แกน หรือ 2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม นอยกวา 6 MB ตองมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ขอ 12
- ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27
 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนา
ตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถายสาเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
-สามารถทาสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
-สามารถใชไดกับ A4,Letter,Legal และ Custom
อางอิงจากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ประจําปี พ.ศ.2563 ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 ขอ 50
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
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อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดา (18
 หนา/นาที) ราคา 2,600 บาท จํานวน 2 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง -มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 ขอ 44
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 6,720,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 500,000 บาท
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เพื่อจายเป็น คาจางเหมาบริการ สําหรับเป็นคาจางเหมาแรงงาน
การจัดทําของ เขน คาจางเหมารถเกรดเดอรฯลฯ เพื่อเกรด
ตกแตงถนนภายในเขตตําบลทาศิลา คาจางเหมาคนงาน สําหรับ
จายเป็นคาจางเหมาแรงงานคนงานทั่วไป เพื่อทําหนาที่ทําความ
สะอาดสํานักงานเทศบาบและภายในเขตเทศบาลหรือปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจเทศบาลฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายเป็นคาวัสดุ ตลอดจนอาคารตางๆที่อยูในความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลทาศิลา เชน อาคารสํานักงาน อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ศาลาประชาคม เป็นตน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง (กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/8/2564  15:12:02 หนา : 105/131



งบลงทุน รวม 6,140,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เทปวัดระยะทาง Stainless Steel จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นจัดซื้อเทปวัดระยะทาง Stainless Steel จํานวน 2
 อันๆละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-สายเทปทําดวยวัสดุ Stainless Steel 
-สายเทปมีความยาว 50 เมตร 
-มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีด แบงยอยทุกๆ 1
 มิลลิเมตร
-หนากวางของเสนเทพไมเกิน 13 มิลลิเมตร และหนาไมเกิน 0.5
 มิลลิเมตร
-มีดามจับและหมุนมวนเทพและโครงป้องกันเสนเทปทําดวยโลหะ
-มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได 
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและโยธา งานกอสราง (กองชาง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,130,900 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางเรือนรับรองพนักงานเทศบาลตําบลทาศิลา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการกอสรางเรือนรับรองพนักงาน
เทศบาลตําบลทาศิลา กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทา
ศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 26 ลําดับที่ 23
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางโรงจอดรถภายในเทศบาลตําบลทาศิลา จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการกอสรางโรงจอดรถภายใน
เทศบาลตําบลทาศิลา กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทา
ศิลากําหนด  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 31 ลําดับที่ 28
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการกอสรางหองน้ํา - หองสวม  สนามกีฬาเทศบาลตําบลทา
ศิลา

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางตามโครงการกอสรางหองน้ํา - หอง
สวม  สนามกีฬาเทศบาลตําบลทาศิลา กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทาศิลากําหนด  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 27 ลําดับที่ 24
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการปรับปรุงหองน้ําดานหลังอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทา
ศิลา

จํานวน 49,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตามโครงการปรับปรุงหองน้ําดานหลัง
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทาศิลา กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทาศิลากําหนด  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 27 ลําดับที่ 24
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมูบาน  บานทุง
อินทรแปลง  หมูที่  11

จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมูบาน บานทุงอินทรแปลง หมูที่ 11 ปริมาณ
งาน  (จุดที่ 1) กวาง 3.00 เมตร ยาว 51.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 153.00 ตารางเมตร (จุด
ที่  2)  กวาง 2.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 122.00 ตารางเมตร กอสรางตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 14ลําดับที่ 11
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางถนนภายในหมู
บาน  บานหวยโมง  หมูที่  10

จํานวน 310,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนนภายในหมูบาน บานหวยโมง หมูที่ 10 ปริมาณ
งาน ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ระยะทาง 177.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 560.00
 ตารางเมตร ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร กอสรางตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1  ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 17 ลําดับที่ 14
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางถนนสายสีสุก
นอย - ถ้ํางูเหลือม  บานสีสุก  หมูที่  5

จํานวน 327,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางถนนสายสีสุกนอย-ถ้ํางูเหลือม บานสีสุก หมูที่ 5
ปริมาณงาน ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 140.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 560.00
 ตารางเมตร ไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร กอสรางตามแบบ
แปลนมาตรฐาน ท.1-01 กรมการปกครองกระทรวง
มหาดไทย  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 16 ลําดับที่ 13
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางถนนดินลําลอง  เขาสูพื้นที่การเกษตร  (หนองเดื่อ) 
(ชวงที่  2)  บานทาวารี  หมูที่  6

จํานวน 118,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลําลอง เขาสู
พื้นที่การเกษตร (หนองเดื่อ)(ชวงที่ 2) บานทาวารี หมูที่ 6 ถนน
กวาง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.30
เมตร ปริมาณดินถมคันทาง 1,050.00 ลูกบาศกเมตร โดยยกรอง
พูนดินที่ลุมเป็นบางตอนและตลอดสาย เกลี่ยตกแตงเรียบ และวาง
ทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.0.80x1.00 เมตร จํานวน 7
 ทอน พรอมวัสดุปูนทรายยาแนว กอสรางตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลทาศิลากําหนด  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 6 ลําดับที่ 3
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการกอสรางถนนดินลําลอง  เขาสูพื้นที่การเกษตร  (หนองหอย) 
 (ชวงที่ 2) บานทาวารี   หมูที่  6

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลําลอง เขาสู
พื้นที่การเกษตร (หนองหอย)(ชวงที่ 2)บานทาวารี หมูที่ 6
 ปริมาณงาน ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 829.00 เมตร ดินคันทาง
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถม 2,071.00 ลบ.ม. โดยยกรอง
พูนดินที่ลุมเป็นบางตอนและตลอดสายเกลี่ยตกแตงเรียบผิว
จราจร  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลา
กําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 15 ลําดับที่ 12
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางถนนดินลําลอง  เขาสูพื้นที่การเกษตร (ผาผักหวาน) 
 บานภูตะคาม  หมูที่  2

จํานวน 101,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลําลอง เขาสู
พื้นที่การเกษตร (ผาผักหวาน) บานภูตะคาม หมูที่ 2 ปริมาณ
งาน ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร ดินคันทางสูง
เฉลี่ย 0.28 เมตร   ปริมาณดินถมคันทาง 1,520.00 ลบ.ม. โดยยก
รองพูนดินที่ลุมเป็นบางตอนและตลอดสาย เกลี่ยตกแตง
เรียบ  และวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.0.40x1.00
 เมตร จํานวน 18 ทอน,ทอ คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.0.60x1.00
 เมตร จํานวน 8 ทอน พรอมวัสดุปูนทรายยาแนว กอสรางตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 10 ลําดับที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

วันที่พิมพ : 23/8/2564  15:12:02 หนา : 111/131



โครงการกอสรางถนนดินลําลอง  เขาสูพื้นที่การเกษตร (ภูหินฮาว)  
บานทาดินแดงพัฒนา  หมูที่ 12

จํานวน 124,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลําลอง เขาสู
พื้นที่การเกษตร (ภูหินฮาว) บานทาดินแดงพัฒนา หมูที่ 12
 ปริมาณงาน ถนนกวาง 5.00 เมตร ยาว 1,550.00 เมตร ดินคัน
ทางสูงเฉลี่ย 0.28 เมตร ปริมาณดินถมคันทาง 2,080.00
 ลูกบาศกเมตร โดยยกรองพูนดินที่ลุมเป็นบางตอนและตลอด
สาย เกลี่ยตกแตงเรียบ และวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3
 ศก.0.40x1.00 เมตร จํานวน 18 ทอน พรอมวัสดุปูนทรายยา
แนว กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และ
ติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 1 ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางถนนดินลําลอง  ถนนเสนรอบวัดภูนางเลิศ  บาน
หนองลุมพุก  หมูที่  7

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลําลอง ถนน
เสนรอบวัดภูนางเลิศ บานหนองลุมพุก หมูที่ 7 ปริมาณงาน ถนน
กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.29
 เมตร ปริมาณดินถม 1,900.00 ลูกบาศกเมตร โดยยกรองพูนดิน
ที่ลุมเป็นบางตอนและตลอดสาย เกลี่ยตกแตงเรียบ และวาง
ทอ  คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.0.40x1.00 เมตร จํานวน 12
 ทอน พรอมวัสดุปูนทรายยาแนว กอสรางตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 12 ลําดับที่ 9
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร  (โคกหินงาม)   
บานคํากาว  หมูที่  4

จํานวน 107,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่
การเกษตร (โคกหินงาม) บานคํากาว หมูที่ 4 ถนนกวาง 6.00
เมตร ยาว 540.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.35 เมตร ปริมาณ
ดินลูกรัง 300.00 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยตกแตงเรียบตลอดสายและ
วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40x1.00 เมตร จํานวน 8
 ทอน พรอมวัสดุปูนทรายยาแนว กอสรางตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 21 ลําดับที่ 18
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร  (รอบป่าชา)  
บานคํากาว  หมูที่  4

จํานวน 223,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่
การเกษตร (รอบป่าชา) บานคํากาว หมูที่ 4 ตั้ง ถนนกวาง 6.00
เมตร ยาว 980.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.35 เมตร ปริมาณ
ดินลูกรัง 588.00 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยตกแตงเรียบตลอดสาย และ
วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40x1.00
 เมตร จํานวน  17 ทอน พรอมวัสดุปูนทรายยาแนว กอสรางตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อ
โครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 20 ลําดับที่ 17
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร  บานเจริญชัย   
หมูที่  9

จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่
การเกษตร บานเจริญชัย หมูที่ 9 ถนนกวาง 6.00
 เมตร ยาว 920.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.35 เมตร ปริมาณ
ดินลูกรัง 550.00 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยตกแตงเรียบตลอดสาย  กอ
สรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้าย
ชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 22 ลําดับที่ 19
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร  บานทุงสวรรค  
หมูที่  13

จํานวน 205,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางถนนดินลูกรังเขาสูพื้นที่
การเกษตร บานทุงสวรรค หมูที่ 13 บาท ถนนกวาง 5.00
 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร ดินคันทางสูงเฉลี่ย 0.40
 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 450.00 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยตกแตงเรียบ
ตลอดสาย กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลา
กําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 23 ลําดับที่ 20
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการกอสรางทํานบดินพรอมทอระบายน้ํา  ลําหวยอางมโนราห  
บานคํากาว  หมูที่  4

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางทํานบดินพรอมทอ
ระบายน้ํา ลําหวยอางมโนราห บานคํากาว หมูที่ 4  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 25 ลําดับที่ 22
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการกอสรางลานคอนกรีตหนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบล
ทาศิลา

จํานวน 228,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางลานคอนกรีตหนา
อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลทาศิลา กอสรางตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1
 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 28 ลําดับที่ 25
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการกอสรางลานคอนกรีตอาคารเอนกประสงค  เทศบาลตําบล
ทาศิลา

จํานวน 218,000 บาท

เพื่อจายเป็นกอสรางตามโครงการกอสรางลานคอนกรีตอาคาร
เอนกประสงค เทศบาลตําบลทาศิลา ลานคอนกรีตกวาง 19x37
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 703.00
 ตารางเมตร  กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลา
กําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 29 ลําดับที่ 26
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล.พรอมบอพัก  ภายในเขตสํานักงาน
เทศบาลตําบลทาศิลา

จํานวน 199,900 บาท

เพื่อจายตามโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ภายใน
เขตสํานักงานเทศบาลตําบลทาศิลา ปริมาณงาน วางทอระบาย
น้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40x1.00 เมตร จํานวน 170 ทอน  บอ
พักพรอมฝาปิด จํานวน 10 บอ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 32 ลําดับที่ 29
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล.พรอมบอพัก  ภายในหมูบาน  บาน
ทาศิลา  หมูที่  1

จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ภายใน
หมูบาน บานทาศิลา หมูที่ 1 ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล
.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.40x1.00 เมตร  จํานวน 214 ทอน บอพัก
พรอมฝาปิด  จํานวน 18 บอ กอสรางตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 8 ลําดับที่ 5
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล.พรอมบอพัก  ภายในหมูบาน  บาน
ทุงอินทรแปลง  หมูที่  11

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ภายใน
หมูบาน บานทุงอินทรแปลง หมูที่ 11 ปริมาณงาน วางทอระบาย
น้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ศก.0.40x1.00 เมตร จํานวน 25 ทอน บอพัก
พรอมฝาปิด จํานวน 2 บอ,วางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3
 ศก.0.60x1.00 เมตร จํานวน 80 ทอน บอพักพรอมฝา
ปิด จํานวน 4 บอ และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 13 ลําดับที่ 10
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการวางทอระบายน้ํา  คสล.พรอมบอพัก  ภายในหมูบาน  บาน
ภูตะคาม  หมูที่  2

จํานวน 184,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก ภายใน
หมูบาน บานภูตะคาม หมูที่ 2 ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา คสล
.มอก.ชั้น 3 ศก. 0.60x1.00 เมตร จํานวน 130 ทอน บอพักพรอม
ฝาปิด  จํานวน 7 บอ กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทา
ศิลากําหนด  และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 9 ลําดับที่ 6
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรัง  เขาสูพื้นที่การเกษตร  (หนอง
หอย)  บานทาวารี  หมูที่  6

จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรัง เขาสูพื้นที่การ
เกษตร (หนองหอย) บานทาวารี หมูที่ 6 ปริมาณดินคัน
ทาง 1,050.00 ลูกบาศกเมตร โดยยกรองพูนดินที่ลุมเป็นบางตอน
และตลอดสาย ปริมาณดินลูกรัง 350.00 ลูกบาศกเมตร โดยเกลี่ย
ตกแตงเรียบ กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลา
กําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 7 ลําดับที่ 4
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรัง เขาสูพื้นที่การเกษตร  เสนคําตา
นา - หวยบง  บานชัยชนะ  หมูที่  3

จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรัง เขาสูพื้นที่การ
เกษตร เสนคําตานา - หวยบง บานชัยชนะ หมูที่ 
3 ปริมาณดินลูกรัง 1,196.00 ลูกบาศกเมตร  เกลี่ยตกแตงเรียบ
ผิวจราจรตลอดสาย กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลา
กําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 19 ลําดับที่ 16
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเป็นชวง ๆ  ถนนภายในหมูบาน 
บานหนองลุมพุก หมูที่  7

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเป็นชวงๆ ถนน
ภายในหมูบานบานหนองลุมพุก หมูที่ 7 ปริมาณดินลูกรัง 700.00
 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยตกแตงเรียบตลอดสาย กอสรางตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 11 ลําดับที่ 8
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

โครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเป็นชวงๆเขาสูพื้นที่การเกษตร  
(คําอิหนอม)  บานทาดินแดงพัฒนา  หมูที่  12

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเป็นชวงๆ เขาสู
พื้นที่การเกษตร (คําอิหนอม) บานทาดินแดงพัฒนา หมูที่ 12
 ปริมาณดินลูกรัง 650.00 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยตกแตงเรียบตลอด
สาย กอสรางตามแบบแปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติด
ตั้งป้ายชื่อโครงการจํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 5 ลําดับที่ 2
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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โครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเขาสูพื้นที่การเกษตร เสนคําขา  
บานชัยชนะ หมูที่  3

จํานวน 145,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเขาสูพื้นที่การ
เกษตร  เสนคําขา บานชัยชนะ หมูที่ 3 ปริมาณดินลูกรัง 938.00
 ลูกบาศกเมตร เกลี่ยตกแตงเรียบตลอดสาย กอสรางตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลทาศิลากําหนด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 18 ลําดับที่ 15
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงฝายน้ําลนประชาอาสา  บานอุดมพัฒนา  หมูที่  8 จํานวน 288,000 บาท

เพื่อจายตามโครงการปรับปรุงฝายน้ําลนประชาอาสา บานอุดม
พัฒนา หมูที่ 8 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2/2564) หนาที่ 24 ลําดับที่ 21
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรม 1. ชุมชนผัก
สวนครัวรั้วกินได 2. ครอบครัวผักสวนครัวรั้วกินได 3. ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง 4. ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง 5. จัดทําบัญชีเงิน
ออม 6. แมสูชีวิต

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการเศษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 54 ลําดับ
ที่ 7
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร(สํานักปลัด)
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โครงการสงเสริมการใชสารชีวอินทรียในการป้องกันกําจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสงเสริมการใชสารชีวอินทรียใน
การป้องกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืชฯ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 55 ลําดับ
ที่ 9
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ยชีวภาพ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนการทําปุ๋ย
ชีวภาพ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 52 ลําดับ
ที่ 1
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร(สํานักปลัด)
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โครงการสํารวจขอมูลสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตว
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการใหแกผูปฎิบัติหนาที่สํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตําบลทาศิลา ตาม
จํานวนสุนัขและแมวตัวละ 3 บาท ตอครั้ง (ปีละ 2 ครั้ง) ฯลฯ
-เป็นไปตามการจัดตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565 หนาที่ 81 ลําดับ
ที่ 21
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเวชภัณฑยาสัตวที่ใชในการรักษาโรคสัตวบรรเทา
อาการป่วยของสัตว เชน ยาปฏิชีวนะ ยาบํารุง ยาวิตามิน ยาถาย
พยาธิ ยาแกแพ หนากากอนามัย สําลี แอลกอฮอลฆาเชื้อ เยนเชีย
นไวโอเล็ต ถุงมือทางการแพทย วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา
พรอมอุปกรณ เชน กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร(สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 60,000 บาท

"เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการเกษตร เชน สารเคมี
ป้องกันและกําจัดศัตรูพืช สัตว และแมลง อาหารสัตว พันธุ
พืช ปุ๋ย เมล็ดพันธุ พันธุกลาไม วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยะ
พันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกัน
แกสพิษ สปริงเกอร จอบหมุน จานพรวน วัสดุและอุปกรณใชใน
การเกษตร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร งานสงเสริมการเกษตร(สํานักปลัด)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,938,944 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,938,944 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,227,944 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,177,944 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผย
แพร รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ เชน คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อดูแลระบบน้ํา
ประปาหนองคําหลม น้ําประปาหวยคําเมย น้ําประปาหนองลุ
มพุก น้ําประปาทาดินแดงพัฒนา (สระบัว) และน้ําประปาชัย
ชนะ เชน เปิด/ปิด น้ําประปา ตลอดจนงานอื่นๆที่ไดรับมอบ
หมาย หรือปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจเทศบาล จางเหมาบริการ แรง
งานคนเป็นครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปรกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดัง
นี้ คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใช
สอย คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให
จายเป็นคาวัสดุ ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 1,100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ คา
หมึกเครื่องถายเอกสาร แฟ้ม ธงชาติ ตรายาง น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายาลักษณ สมุดประวัติขา
ราชการ แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจาง
พิมพ นาฬิกาฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซินเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถวยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)

วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สราง เชน เหล็ก หิน ปูน ทราย ตะปู วัสดุ/อุปกรณ
ประปา เชน ทอพีวีซี ทอพีอี ทอพีบี พรอมอุปกรณ มาตรวัดน้ํา ขา
ตั้งมาตร ขอตอ แคมป์รัดทอแยกตางๆ เทปพันเกลียว กาวทาทอฯ
ลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สาร
สม คลอรีน กรวดหรือทรายกรองน้ําประปา และอื่นๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette , Floppy Disk , Removable Disk,Digital Video Dis
c,Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ซิป หรือ RAM 
เมาส พรินเตอรสวิตชิ่งบอกซ เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรที่มีราคา
หนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 611,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าประหาหนองคําหลม ประปาหวยคํา
เมย ประปาหนองลุมพุก ประปาชัยชนะ ประปาทาดินแดง
พัฒนา (หนองสระบัว) และประปาทาวารี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงิน
ในระบบบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชา คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
-ตั้งจายจากเงินรายได,เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา (กองชาง)
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