
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง

อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,740,950 บาท
งบกลาง รวม 5,740,950 บาท

งบกลาง รวม 5,740,950 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงาน
จ้าง  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมในกรณีของนายจ้าง 
(องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง) ในอัตราร้อยละ 5 ของคา
จ้าง โดยจายดังนี้  
1.เบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
2.เบี้ยประกันสังคมของผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กของศูนยองคการบริหาร
สวนตําบลทาหลวง    
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/
ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับ
ที่ 3)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทนพนักงาน
จ้าง ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนให้แกลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิแทน
นายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย สูญเสีย
อวัยวะ ทุพพลภาพ ตายหรือสูญเสีย เนื่องจากการทํางานให้นาย
จ้าง (องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง) ในอัตราร้อยละ 0.2
  ของคาจ้าง  โดยจายดังนี้  
1.สมทบกองทุนทดแทนของพนักงานจ้าง  
2.สมทบกองทุนทดแทนของผู้ดูแลเด็กของศูนยองคการบริหาร
สวนตําบลทาหลวง    
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,038,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต
ตําบลทาหลวง
ตั้งไว้  12  เดือน  รายละเอียดดังนี้ 
1.ชวงอายุ  60 - 69  ปี  เดือนละ 600 บาท    
2.ชวงอายุ  70 - 79  ปี  เดือนละ 700 บาท   
3.ชวงอายุ  80 - 89  ปี  เดือนละ 800 บาท   
4.ชวงอายุ  90 ขึ้นไป  เดือนละ 1,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 118 ข้อ  3
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 988,800 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการในเขต
ตําบลทาหลวง  
คนละ 800 บาท  ตอเดือน  
ตั้งไว้ 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุน
ทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ  
(กองสวัสดิการสังคม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 118 ข้อ  4
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสในเขต
ตําบลทาหลวง  
คนละ 500 บาท  ตอเดือน  ตั้งไว้ 12 เดือน  
ตามนัยหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินและ
ระเบียบสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนทั่ว
ไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้
แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
ทางสังคมแกผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก
ประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ
(กองสวัสดิการสังคม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 119 ข้อ  5

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินเรงดวน  และ
เพื่อบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ให้ความชวยเหลือ      
ในสาธารณภัย ในเหตุการณที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบและหนังสือสั่ง
การ   ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย พ.ศ.2559
5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560
10) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางดําเนินการและการใช้จายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางดําเนินการและ
การใช้จายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
โรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ของอ
งคกรปกครองสวนท้องถิ่น
15)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
16) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
17) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
18) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาใช้จายไว้
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 304,150 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น  
พ.ศ.2500  และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่น  จํานวน  60,000  บาท
ตั้งจายไว้เพื่อจายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลตามเงื่อนไข  
บันทึกข้อตกลงขององคการบริหารสวนตําบลกับสํานักงานหลัก
ประกันสุขภาพ จังหวัดอุบลราชธานี  
- เป็นไปตามประกาศ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด) 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 118 ข้อ  2
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,506,964 บาท

งบบุคลากร รวม 5,758,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน  1  อัตราๆ ละ 20,400 บาท  จํานวน 12 เดือน และรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,220
  บาท  
จํานวน  12  เดือน     
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554  เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหาร
สวนตําบล  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 
1,750  บาท  จํานวน  12  เดือน และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  2  อัตราๆ ละ   
880  บาท  จํานวน  12  เดือน      
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  
1,750  บาท  จํานวน  12  เดือนและรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท จํานวน  12  เดือน      
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  อัตราๆ ละ  
7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
จํานวน 1,713,600 บาท  ตั้งจายไว้เพื่อจาย   
 -  เงินคาตอบแทนประธานสภา อบต.  
จํานวน  134,640  บาท จํานวน  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือน    
-  เงินคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.  
จํานวน  110,160  บาท จํานวน  1  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน    
 -  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  
จํานวน  1,382,400  บาท จํานวน  15  อัตรา
จํานวน  12  เดือน    
 -  เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.
จํานวน  86,400  บาท   จํานวน  1  อัตรา  
จํานวน  12  เดือน     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,359,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,405,280 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล  
สังกัด  สํานักปลัด  จํานวน  7 อัตรา  
จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้    
1.ปลัด อบต. จํานวน  1  อัตรา (495,000)   
2.รองปลัด อบต. จํานวน  1  อัตรา (369,480)     
3.หัวหน้าสํานักปลัด  
จํานวน  1  อัตรา (389,400)    
4.นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน  1  อัตรา (356,160)   
5. นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
จํานวน  1  อัตรา (382,560)   
6.เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1
  อัตรา (285,840)
7.นักตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา (126,840)    
  - เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28  มกราคม  2559
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษราย
เดือน ตําแหนง ปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท   จํานวน  12  เดือน     
  - เป็นไปพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 
ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้า
ราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือน
คาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
4) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงปลัด อบต. ในอัตรา
เดือนละ 7,000  บาท  
จํานวน  12  เดือน /เงินประจําตําแหนงรองปลัด อบต.ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน / เงินประจําตําแหนง 
หัวหน้าสํานักปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
  เดือน      
- เป็นไปพระราชบัญญัติ ระเบียบ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 645,960 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
จ้างพนักงานจ้าง 
สังกัด สํานักปลัด  จํานวน  5  อัตรา   
จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้  
1.ผช.จพง.ธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง  (177,480) 
2.ผช.จพง.การเกษตร จํานวน  1  ตําแหนง (144,480) 
3.คนงานทั่วไป    จํานวน  1  ตําแหนง     (108,000) 
4.นักการภารโรง จํานวน  1  ตําแหนง (108,000)
5.พนักงานขับรถยนตจํานวน  1  ตําแหนง    (108,000)     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 56,580 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มของพนักงานจ้างในสังกัดสํานักปลัด 
จํานวน  4  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี้
1.ผช.จพง.การเกษตร  จํานวน  1  ตําแหนง (20,580) 
2.คนงานทั่วไป          จํานวน  1  ตําแหนง (12,000)  
3.นักการภารโรง        จํานวน  1  ตําแหนง (12,000)  
4.พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  ตําแหนง (12,000)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 1,680,424 บาท
ค่าตอบแทน รวม 762,980 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 604,380 บาท

1.เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง จํานวน 260,000 บาท
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาหลวงและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลทาหลวง
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
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ท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  244,380
  บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้างในสังกัด  สํานัก
ปลัด       
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี

3.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้าง   จํานวน  80,000  บาท   
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง  
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อหรือจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ.2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันย
ายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
 
4.คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง   จํานวน  20,000
  บาท   
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
คัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
 - เป็นไปตามระเบียบ   ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการคัดเลือก
พนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

คาเชาบ้าน จํานวน 102,000 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือผอนชําระ
ราคาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กําหนด    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 56,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้  ตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2556 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและคาเลาเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา

ค่าใช้สอย รวม 458,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 111,000 บาท

1.คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
จํานวน  25,000  บาท  
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  
คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คาระวางบรรทุก  คาโฆษณาและ
เผยแพร คาล้างฟิลมและอัดภาพ คาเชาเครื่องถายเอกสาร
และรวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ในลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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2.คาเบี้ยประกัน  จํานวน  5,000  บาท   
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาทํา พ.ร.บ.และประกันภัยรถยนตสวน
ราชการ
 
 3.คาจ้างเหมาบริการเก็บขยะบริเวณลานตลาดองคการบริหาร
สวนตําบลจํานวน  24,000  บาท   
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบุคคลเก็บขยะบริเวณลาน
ตลาด อบต. และดูแลทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทา
หลวง
(สํานักปลัด)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 100 ข้อ
ที่ 1
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
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ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวน

4.โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามหลักธรรมาภิ
บาลจํานวน  25,000  บาท
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในการให้บริการด้านตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาหลวง
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 131 ข้อ
ที่  7

5.คาจ้างเหมาจัดทําเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลทา
หลวง  จํานวน 32,000 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาจัดทําเว็บไซตองคการบริหาร
สวนตําบลทาหลวงและคาเชาพื้นที่ระบบอินเตอรเน็ต อบต.ทา
หลวง เพื่อใช้ในการติดตอสื่อสารและโฆษณา ประชาสัมพันธงาน
ขององคการ
บริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 130 ข้อที่ 4

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
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1.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน   
2.คารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะ ที่มานิเทศ
งาน/ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  
คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม  
สัมมนาของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 
อบต. พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ้างตามระเบียบของทาง
ราชการกําหนด      
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมสําหรับลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนาหลักสูตรตางๆ ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาพนัก
งานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  เพื่อเพิ่มความรู้ความ
สามารถ  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด    
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 150,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้ง การจัดการเลือก
ตั้ง นายกองคการบริหารสวตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด  เชน เอกสาร
วัสดุอุปกรณแบบพิมพตางๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
2) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใช้จายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น
7) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
(นภ) 002/ว 31 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จาย
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
10) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
 0014/6289 ลงวันที่ 16 กรกาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2564 เพื่อเป็นคาใช้จายใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 129 ข้อ
ที่ 2

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 7,800 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย  
ชอดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญ
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทา
หลวง พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 121 ข้อ
ที่  5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของ
องคการ
บริหารสวนตําบลทาหลวง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ
1.การซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ
 - การซอมปกติ  เพื่อจายเป็นคาบํารุงยานพาหนะที่วัสดุอะไหลมี
อายุการใช้งานปกติ  ระหวาง 4-6 ปี หรือยะทางใช้งาน
ระหวาง 60,000 - 120,000 กิโลเมตร แล้วแตระยะทางใดถึง
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กอน ยานพาหนะที่เข้าขายการซอมบํารุงปกติ /ยานพาหนะที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจัดซื้อหามาใหม 
จํานวน 10,000 บาท
2.คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินอื่น นอกเหนือจากการ
ซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ  
เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ  โต๊ะและเก้าอี้รวมทั้งทรัพยสินที่ยืมจากหนวยงานอื่น
และการตรวจสภาพรถยนตสวนราชการ จํานวน 10,000  บาท   
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลัก
เกณฑและอัตราคาใช้จายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายในลักษณะคาใช้สอย
วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22
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 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 204,044 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 49,044 บาท

-  คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
จํานวน  49,044  บาท  
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป  แฟ้ม ตรายาง  ซอง ธงชาติ กาว ลวด
เย็บกระดาษ  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ  วารสาร  
ระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวน
ตําบล เป็นต้น และรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก 
ยางใน  หัวเทียน  น้ํามันเบรก เป็นต้น 
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุยานพาหนะและขนสง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง เป็นต้น รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน  ไม้อัด  สี
ทาไม้  แปลงทาสี  พูกัน  แผนป้ายไวนิล  เป็นต้น รวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  แผน
ดิสก  อุปกรณบันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครื่อง
ปริ้นเตอร  เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็นต้น รวม
ถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 254,600 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ทาหลวงและ
คาไฟฟ้าสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลทาหลวง   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสาธารณะของบ้านทาหลวง ที่
เรียกเก็บ     
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560) หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12
 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภค
ค้างชําระ
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐานที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบล
ทาหลวง และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย เป็นต้น    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาไปรษณีย เชน คาคาเชาตู้ไปรษณีย คา
ธรรมเนียมใบอนุญาตชําระคาฝากสง ธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากรเป็น รายเดือนให้ไปรษณียอําเภอตระการพืชผล คา
ธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบอิเล็กทรอนิกส (GFMIF) เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 87,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่
เว็บไซตและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวกับการใช้บริการสื่อสารและโทร
คมนาคม  
คาธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่ระบบอินเตอรเน็ต อบต.ทา
หลวง เพื่อใช้ในการติดตอสื่อสารและโฆษณา ประชาสัมพันธงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 50,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 9,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 3
 ตัวๆ ละ 3,000 บาท ราคาไมปรากฎตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงกําหนดตามราคาท้องตลาดทั่วไป
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - แบบนวมเบาะหุ้มหนังเทียมมีล้อเลื่อนพร้อมที่พักแขน
 - ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ ระหวาง รองรับการใช้งานได้
ทุกระดับความสูง เก้าอี้สามารถหมุนได้รอบตัว รองรับน้ําหนักได้
สูงสุด 80 กก.

โซฟาไม้ จํานวน 9,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโซฟาไม้ จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,500
 บาท ราคาไมปรากฎตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงกําหนดตาม
ราคาท้องตลาดทั่วไป
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
ขนาดไมน้อยกวา 160 x 60 x 70 เซนติเมตร

โต๊ะรับแขก จํานวน 8,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะรับแขก จํานวน  1
  ชุดๆ ละ 8,000 บาท  ราคาไมปรากฎตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ 
จึงกําหนดตามราคาท้องตลาดทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - แบบเบาะนุ้ม
 - ตัวยาว มี 1 ชิ้น นั่งได้ 3 คน ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 60
 ซม. ขนาดความยาวไมน้อยกวา 140 ซม.
 - ตัวเล็ก มี 2 ชิ้น นั่งได้ 1 คน ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 50
 ซม. ขนาดความยาวไมน้อยกวา 50 ซม.
 - โต๊ะกลางกระจก ขนาดความกว้างไมน้อยกวา 50 ซม. ขนาด
ความยาวไมน้อยกวา 70 ซม.
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โต๊ะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะหมูบูชา  จํานวน  1
  ชุดๆ ละ  8,400  บาท     จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ
กําหนด  คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้      
1) ทําด้วยไม้สัก
2) มีโต๊ะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว
3) มีฐานรองโต๊ะหมู     

พัดลม จํานวน 10,800 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 4
 ตัวๆ ละ 2,700 บาท       ราคาไมปรากฎตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ 
จึงกําหนดตามราคาท้องตลาดทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - พัดลมอุตสาหกรรมขนาด 24 นิ้ว 
 - มอเตอรขนาดใหญ กําลังไฟ 210 วัตต
สามารถปรับความแรงลมได้ 3 ระดับ Low Medium  High
 - ใบพัดทําจากเหล็กหนาชุปโครเมียม 4 ใบ ให้แรงลมเย็นสบาย
กระจายทั่วถึง ขาเสา และฐานมั่นคงสวยงามดีไซนทันสมัย 
 - สามารถปรับระดับความสูง - ต่ําได้ 148 - 172 เซนติเมตร
 - ตะแกรงครอบใบพัดเหล็กชุปโครเมียม
 - สามารถปรับสายอัตโนมัติได้ (ซ้าย - ขวา) และปรับก้ม ขึ้น - ลง
ด้วยมือ
 - ขาตั้งแข็งแรงทนทาน ทําให้ตั้งได้อยางมั่นคงแข็งแรง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน  2  เครื่องๆ ละ 2,600 บาท 
จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้  
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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งบเงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 18,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลในเขตพื้นที่อําเภอตระการพืชผลในโครงการอุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอตระการพืชผล 
ประจําปีงบประมาณ 2565
  - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
(สํานักปลัด)      
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 135 ข้อ
ที่  15
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,680,350 บาท
งบบุคลากร รวม 1,407,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,407,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 777,560 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล  
สังกัด  กองคลัง จํานวน  4  อัตรา 
จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้      
1.ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  1  ตําแหนง  (402,640) 
2.นักวิชาการเงินและบัญชี    
จํานวน  1  ตําแหนง   (207,480)
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
จํานวน  1  ตําแหนง   (83,720) 
4.เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน  1  ตําแหนง  (83,720)   
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28  มกราคม  2559
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และ เจ้าพนักงาน
พัสดุ ในอัตราเดือนละ  1,775  บาท  
จํานวน  12  เดือน  
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) สํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท. 0809.2/ ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางคํานวณภาระคาใช้จาย
ด้านการบริหารบุคคลขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ  
3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด    
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,920 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง  
สังกัด  กองคลัง  จํานวน  3  อัตรา 
จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้พนักงานจ้าง  ดังนี้   
1.ผช.จพง.จัดเก็บรายได้    
จํานวน  1  ตําแหนง  (186,600) 
2.ผช.จพง.การเงินและบัญชี    
จํานวน  1  ตําแหนง  (181,680) 
3.ผช.จพง.พัสดุ                   จํานวน  1
  ตําแหนง  (176,640)   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 273,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,270 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 96,270 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 96,270 บาท 

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้างในสังกัด  กอง
คลัง      
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิเบิกได้  ตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกและระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง ตามระเบียบของทางราชการกําหนด    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

วันที่พิมพ : 26/1/2565  15:43:54 หน้า : 46/131



คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมสําหรับลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงงาน
จ้าง ตามระเบียบของทางราชการกําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาหลวงเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ โต๊ะและเก้าอี้ เป็นต้น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป แฟ้ม ตรา
ยาง ซอง กาว เป็นต้น  และรวมถึง สิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุ
สํานักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก อุปกรณบันทึกข้อมูล  หมึกสําหรับเครื่อง
ปริ้นเตอร เม้าส อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 72,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 72,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลนอกเวลาทํา
การ 
- เป็นไปตามรหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 127 ข้อที่ 7
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 138,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 138,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
ชวงฤดูแล้ง

จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควันในชวงฤดูแล้ง ปี 2565 เชน  คาป้าย  
จัดหาอุปกรณ ดับไฟป่า  คาเบี้ยเลี้ยง  
คาอาหาร  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจกรรม  
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 125 ข้อที่ 3

วันที่พิมพ : 26/1/2565  15:43:54 หน้า : 50/131



คาใช้จายโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกัน
ภัยแกประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจาย เป็นคาใช้จายโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
สาธารณภัยและการป้องกันภัยแกประชาชน  เชน  คาป้าย  
คาวัสดุสัญลักษณเตือนภัยกระจกโค้ง  
คาเติมเคมีดับเพลิงและติดตั้งถังดับเพลิงสํานักงาน  คาอุปกรณใน
การตัดกิ่งไม้  คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหาร  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินกิจกร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 127 ข้อที่ 8
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โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอํานวยความปลอดภัยประชาชนใน
ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 44,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลปีใหม  ประจําปี  2565  เชน 
คาอาหารวาง - เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาตอบแทน อป
พร. คาป้าย 
คาไฟฟ้า คาใช้จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง    
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 126 ข้อที่ 5

โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอํานวยความปลอดภัยประชาชนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 44,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนในชวงเทศกาลสงกรานต  ประจําปี  2565  
เชน  คาอาหารวาง - เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ  คาตอบ
แทน อปพร. คาป้าย คาไฟฟ้า คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 126 ข้อที่ 6
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,965,320 บาท
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งบบุคลากร รวม 3,491,880 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,491,880 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,338,440 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล  
สังกัด  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายให้พนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา และครู
ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 7 อัตรา ดังนี้  
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  1
  ตําแหนง (382,560)
2.ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนอง
บัว  จํานวน 4 ตําแหนง 
(353,880)(340,200)(319,200)(274,680)
3.ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ จํานวน 1
 ตําแหนง (346,920)    
4.ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  
จํานวน  1  ตําแหนง  (337,080)
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28  มกราคม  2559
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
4) ประกาศคะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนังกานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2562
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 176,400 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท  
จํานวน  12  เดือน 
2.เงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ครู ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองบัว และ ศุนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเทวัญ  ตามระเบียบ
กฎหมายที่กําหนด 
จํานวน 2 อัตราๆ ละ 5,600  บาท      
- เป็นไปพระราชบัญญัติ ระเบียบ  พระราชกฤษฎีกา และ
ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 302,400 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนง ครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในวัดหนองบัว จํานวน 3 อัตรา ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน 12 เดือน และอัตราละ 5,600
  บาท 1 อัตรา จํานวน  12  เดือน  
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ  จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือน ละ  5,600  บาท 
3.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือน ละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2) ประกาศ คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 
3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 662,640 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด กองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จํานวน  1  อัตรา โดยจายให้พนักงานจ้าง  ดังนี้    
1.ผช.จพง.ธุรการ   จํานวน  1  ตําแหนง (192,840)  
2.ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน 2 ตําแหนง 
(183,000) (178,800)   
3.ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   จํานวน  1  ตําแหนง (108,000)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศและ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินสนับสนุนคาตอบแทน สําหรับผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก  
สังกัด  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  1
  อัตรา โดยจายให้พนักงานจ้าง  ดังนี้ 
1.ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)    จํานวน  1  ตําแหนง (12,000) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่)
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งบดําเนินงาน รวม 473,440 บาท
ค่าตอบแทน รวม 365,440 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 253,840 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้าง/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็ก ในสังกัด กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 253,840 บาท    
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบ้าน จํานวน 57,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือผอนชําระ
ราคาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กําหนด     
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 54,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือกาศึกษาบุตรของ
พนักงาน ตามระเบียบกําหนด  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 2556
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคา
ใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด    
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมสําหรับลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงงาน
จ้าง เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
ของทางราชการกําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ  เครื่องปริ้นเตอร โต๊ะและเก้าอี้  เป็นต้น          
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 28,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 14,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม ตรายาง ซอง กาว เป็นต้น และรวมถึง สิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน  
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 14,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก  อุปกรณบันทึก ข้อมูล หมึกสําหรับเครื่อง
ปริ้นเตอร เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร  เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็น วัสดุคอมพิวเตอร 
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,178,306 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,591,506 บาท

ค่าใช้สอย รวม 712,875 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

- คาใช้จายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  จํานวน 35,000 บาท
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณการศึกษา ขนม ของเลน เพื่อเสริมพัฒนาการของ
เด็ก และเพื่อเป็นของรางวัลสําหรับผู้เข้ารวมงานวันเด็กแหง
ชาติ ปี 2565 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 105 ข้อ
ที่  8
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 144,500 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายคาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2- 5 ปี) ในศูนยพัฒนา
เด็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  จํานวน  85  
คนๆ ละ 1,700  บาท  ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้ จํานวน 29 คน  
เป็นเงิน 49,300 บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  36 คน เป็น
เงิน 61,200  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  20 คน 
เป็นเงิน 34,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 107 ข้อ
ที่  17
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จํานวน 36,550 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษาคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศูนยพัฒนาเด็ก สังกัด 
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  
จํานวน  85  คนๆ ละ 430  บาท  ตอปี 
รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้ จํานวน 29 คน 
เป็นเงิน 12,470 บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  36 คน เป็น
เงิน 15,480  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  20 คน เป็น
เงิน 8,600  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 107 ข้อ
ที่  18
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาเครื่องแบบนัก
เรียน

จํานวน 25,500 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาเครื่องแบบนักเรียนในศูนยเด็ก สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทา
หลวง  จํานวน  85  คนๆ ละ 
300  บาท  ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน 29 คน 
เป็นเงิน 8,700  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  36 คน เป็น
เงิน 10,800  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  20 คน เป็น
เงิน 6,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 108 ข้อ
ที่  20
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาหนังสือเรียน จํานวน 17,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษาคาหนังสือเรียนในศูนยเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ปี) สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  จํานวน  85
  คนๆ ละ 200  บาท 
ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้ จํานวน 29
 คน เป็นเงิน 5,800  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  36 คน เป็น
เงิน 7,200  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  20 คน เป็น
เงิน 4,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 109 ข้อ
ที่  21
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาอุุปกรณการ
เรียน

จํานวน 17,000 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษาอุปกรณการเรียนในศูนยเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ปี) สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  จํานวน  85
  คนๆ ละ 200  บาท  ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้ จํานวน 29
 คน เป็นเงิน 5,800  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  36 คน เป็น
เงิน 7,200  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  20 คน เป็น
เงิน 4,000  บาท
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 108 ข้อ
ที่  19
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้

จํานวน 149,205 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียน
บ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน  29  คนๆ ละ 
21  บาท จํานวน 245  วัน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 103 ข้อ
ที่  3   
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัดหนองบัว

จํานวน 185,220 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  36  คนๆ ละ 21  บาท 
จํานวน 245  วัน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 103 ข้อ
ที่  4    
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ

จํานวน 102,900 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  20  คนๆ ละ 21  บาท 
จํานวน 245  วัน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 103 ข้อ
ที่  5  

ค่าวัสดุ รวม 831,631 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 831,631 บาท

- อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทาหลวง (สังกัด สพฐ
.อบ.เขต 2) 
จํานวน 220,363 บาท       
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้น
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เด็กเล็ก –ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านทาหลวง 
จํานวน  115 คนๆ ละ 7.37 บาท  
เป็นเวลา  260  วัน
 
 - อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาส้มมอ (สังกัด สพฐ
.อบ.เขต 2) 
จํานวน 114,927.20 บาท      
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียน
ชั้นเด็กเล็ก  –ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ 
จํานวน 60 คนๆ ละ 7.37 บาท 
เป็นเวลา  260  วัน  

 - อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ( สังกัด สพฐ
.อบ.เขต 2)  
จํานวน  235,692.60  บาท      
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นเด็ก
เล็ก
– ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน จํานวน  123
  คน ๆ ละ 7.37 บาท  
เป็นเวลา  260  วัน   
 
 - อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเทวัญ  (สังกัด สพฐ
.อบ.เขต 2)      
จํานวน 97,726.20 บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้น
เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านเทวัญ  จํานวน  51
  คนๆ ละ 7.37  บาท  
เป็นเวลา  260 วัน 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
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ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 104 ข้อ
ที่  6
 
 - อาหารเสริม (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  
จํานวน 68,983.20 บาท               
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนัก
เรียนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  
จํานวน  36 คนๆ ละ 7.37 บาท  
เป็นเวลา  260  วัน
 
 - อาหารเสริม (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้าน
เทวัญ  จํานวน 38,324 บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  20  คนๆ ละ 
7.37  บาท  เป็นเวลา  260  วัน

 - อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวน
ใต้ จํานวน 55,569.80 บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนัก
เรียนศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน  29
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  คนๆ ละ 7.37  บาท  เป็นเวลา  260  วัน
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยรายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 104 ข้อ
ที่  7 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 47,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าภายในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
บ้านแก้งอะฮวนใต้และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ 
- เป็นไปตามหนังสือ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปัญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 27,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้ ศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัดหนองบัว และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้าน
เทวัญ เชน 
คาโทรสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต คาเชาพื้น
ที่เว็บไซตและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวกับการใช้บริการสื่อสารและโทร
คมนาคม คาธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นต้น    
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
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งบลงทุน รวม 46,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ปัมน้ํา จํานวน 7,900 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อปัมน้ํา จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 7,900 บาท ราคาไมปรากฏตามมาตฐานครุภัณฑจึง
จัดซื้อตามท้องตลาดทั่วไป
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - ปัมน้ําอัตโนมัติ ขนาดไมน้อยกวา 150 วัตต
 - เพิ่มสายดินเพื่อความปลอดภัยในการติดตั้งเครื่อง

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

ถังน้ํา จํานวน 6,900 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก จํานวน 1
 ถังๆ ละ 6,900 บาท ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จัดซื้อตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุน้ําได้ไมน้อยกวา 2,000 ลิตร
 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม
 3) ราคาไมรวมขาตั้ง และไมรวมคาติดตั้ง
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก จํานวน 32,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท จัดซื้อตาม
มาตรฐานครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

งบเงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,540,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,540,000 บาท

- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทาหลวง  
จํานวน 483,000  บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน 115 คน ๆ ละ 21 บาท 
เป็นเวลา 200  วัน  
   
- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาส้มมอ   
จํานวน 252,000  บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน 60 คน ๆ ละ 21 บาท  
เป็นเวลา  200 วัน  
    
- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน  
จํานวน 516,600  บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล  - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน 123 คน ๆ ละ 21
 บาท   
เป็นเวลา  200  วัน  
   
- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเทวัญ  
จํานวน  214,200  บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน  51 คน ๆ ละ 21 บาท    
เป็นเวลา  200  วัน     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 111 ข้อ
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ที่  28

 - อุดหนุนโรงเรียนบ้านทาหลวง   จํานวน  5,000 บาท
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทาหลวงใน
โครงการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา        
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)        
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า 110 ลําดับที่ 23)        
        
 - อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาส้มมอ   จํานวน  5,000 บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านนาส้มมอใน
โครงการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา          
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  110  ลําดับที่  24  )         
         
 - อุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน  จํานวน  5,000 บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวนใน
โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา         
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  110  ลําดับที่  25)         
         
 - อุดหนุนโรงเรียนบ้านเทวัญ    จํานวน  5,000 บาท 
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเทวัญใน
โครงการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษา  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)         
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  110  ลําดับที่  26  )  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
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  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 405,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 225,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาตอบแทนนักบริบาลท้องถิ่น ได้แก บุคคลที่ทํา
หน้าที่ชวยเหลือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูง
อายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว  
จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 3811 ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2562
  เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ
.2562 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562  เรื่อง การ
กําหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะ
ยาวและหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข อัตราคาตอบแทนและการ
จายคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 0803  ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0819.2/ว 2318  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

- จ้างเหมาโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า จํานวน  5,000 บาท    
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความ
รวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2564 ภายใต้
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
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กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)            
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 123 ข้อ
ที่  3

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 65,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก เชน  
คาจัดซื้อน้ํามันสําหรับฉีดพนยุง คาจัดซื้อทรายเคลือบสาร น้ํายา
พนหมอกควันฆายุงลาย  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ  ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดให้แหลงเพราะ
พันธุยุงลายเป็นเหตุรําคาญและแตงตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เพิ่มเติม ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2545
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4700
 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคที่มี
ยุงเป็นพาหะนําโรค
6) หนังสือหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  เรื่อง ขอ
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ความรวมมือดําเนินมาตาการป้องกันควบคุมโรคติดตอนําโดยยุง
ลายปี 2563
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)      
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565  หน้า  123
  ลําดับที่  2)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท
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ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และคาใช้
จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
 - เป็นไปตามและหนังสือสั่งการ  ดังนี้    
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 531 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 เรื่อง โครงการความ
รวมมือการณรงคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปี 2564 ภายใต้
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ.2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจ้งใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ.2560
(สํานักปลัด)      
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ) หน้า 123 ข้อ
ที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูที่ 1-
9 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565) หน้า 124 ข้อ 6
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 975,000 บาท

งบบุคลากร รวม 714,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 714,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 672,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล
สังกัด  กองสวัสดิการสังคม 
จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงาน
สวนตําบล  ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  
จํานวน  1  ตําแหนง (389,400)
2.นักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  ตําแหนง (282,600)  
  - เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28  มกราคม  2559
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม
ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท  
จํานวน  12  เดือน  ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด      
   - เป็นไปพระราชบัญญัติ ระเบียบ  พระราช
กฤษฎีกา ประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 104,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 56,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
สําหรับพนักงานสวนตําบล ในสังกัด  กองสวัสดิการสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือผอนชําระ
ราคาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
กําหนด    
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้
สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  เชน  คาป้าย  คาอาหาร   
คาจัดเตรียมสถานที่  คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
(กองสวัสดิการสังคม)     
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 116 ข้อ
ที่  6
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง  ตามระเบียบของทางราชการกําหนด 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 35,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมสําหรับลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงงานจ้าง
เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบของ
ทางราชการกําหนด  - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสังคม จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม  เชน  คาป้าย คา
อาหาร คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ  
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
(กองสวัสดิการสังคม)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  ลําดับที่ 115
 หน้า 2

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
สตรี เชน  คาป้าย คาอาหาร คาจัดเตรียมสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ
ตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
(กองสวัสดิการสังคม)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  ลําดับที่ 116
 หน้า 4
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาซอมบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาหลวงเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร  เครื่องปรับอากาศ โต๊ะและเก้าอี้  เป็นต้น  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกาไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม ตรายาง ซอง กาว 
เป็นต้นและรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 26/1/2565  15:43:55 หน้า : 97/131



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก อุปกรณบันทึกข้อมูล  
หมึกสําหรับเครื่องปริ้นเตอร เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับ
คอมพิวเตอร เป็นต้น และรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 - จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพตาม
แนว เศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้าย คาอาหาร คาจัดเตรียมสถาน
ที่ 
คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(กองสวัสดิการสังคม)     
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 96 ข้อที่  1

งบเงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 70,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการประชารัฐรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนกุงใน
โครงการประชารัฐรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด)
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 122 ข้อ
ที่  7
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อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนกุงใน
โครงการอุดหนุนอุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 120 ข้อ  3

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธานี

จํานวน 10,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
อุบลราชธานี ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ  2565  ศูนยอํานวยการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 120  ข้อ
ที่ 2
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

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

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน - ประชาชนตําบลทาหลวงตอ
ต้านยาเสพติด

จํานวน 50,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา
เยาวชน - ประชาชนตําบล
ทาหลวงตอต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 เชน คา
อาหาร  คาป้าย คาเบี้ยเลี้ยงในการอบรมกฎ  กติกาการเลน
กีฬา คาจัดเตรียมสถานที่คารางวัล  คาวัสดุอปกรณตางๆ  และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  เป็นต้น 
   - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 128  ข้อ
ที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา จํานวน 35,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธ
บูชา ประจําปี 2565 เชน 
คาป้าย คาอาหาร คาจัดเตรียมสถานที่ 
คาวัสดุ อุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 112 ข้อ  3

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 25,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลตระการพืช
ผล ในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจําปี 2565
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 113 ข้อ  5
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,201,110 บาท

งบบุคลากร รวม 980,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 980,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 772,500 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบล   
สังกัด  กองชาง จํานวน  3  อัตรา
จํานวน  12  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้     
1.ผู้อํานวยการกองชาง  
จํานวน  1  ตําแหนง  (194,700) 
2.นายชางโยธาชํานาญงาน   
จํานวน  1  ตําแหนง  (352,080)
3.นายชางโยธาชํานาญงาน   
จํานวน  1  ตําแหนง  (225,720)  
- เป็นไปตามประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) 
ลงวันที่ 28  มกราคม  2559
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  
ผู้อํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน
ตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด   
- เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ ระเบียบ  ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ.2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 156,240 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและเงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง  สังกัด 
กองชาง ตําแหนง ผู้ชวยนายขางโยธา (156,240) จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน      
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ประกาศ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 9,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จ้าง สังกัด  กองชาง  จํานวน  1  อัตรา จํานวน  12  เดือน  
โดยจายให้พนักงานจ้าง  ดังนี้    
1.ผช.นายชางโยธา   จํานวน  1  ตําแหนง (9,600)   
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับ
ที่ 2)
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งบดําเนินงาน รวม 220,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,770 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 61,170 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ  สําหรับพนักงานสวนตําบล/พนักงานจ้างในสังกัด  กอง
ชาง  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก
.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2558
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาเชาบ้าน จํานวน 45,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้าน หรือผอน
ชําระ  ราคาบ้านให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบกําหนด  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้  ตามระเบียบของทางราชการ
กําหนด     
- เป็นไปตามระเบียบ  พระราชกฤษฎีกา  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
5) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 371 ลงวัน
ที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภท
สถานศึกษาในระหวางปีการศึกษา 6) หนังสือ กรมบัญชี
กลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.53/ว 222ลงวันที่ 12 มกราคม 2556
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลาเรียนใน
สถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง 
คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้างตามระเบียบของทางราชการกําหนด  
 - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมสําหรับลงทะเบียนฝึก
อบรม สัมมนาหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนัก
งงานจ้าง เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบของ ทางราชการกําหนด  
   - เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เชน  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องปรับ
อากาศ โต๊ะและเก้าอี้ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน 
เชน กระดาษ ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบ คลิป แฟ้ม ตรายาง ซอง กาว 
เป็นต้นและรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก อุปกรณบันทึกข้อมูลหมึกสําหรับเครื่อง
ปริ้นเตอร เม้าส อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็นต้น และ
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานก่อสร้าง รวม 2,907,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

-  คาจ้างเหมาบริการซอมแซมไฟฟ้าแสงสวางสาธารณะในหมู
บ้านและในที่ทําการ อบต. จํานวน  20,000  บาท   
ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาแรงงานในการซอมแซม ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลและที่ทําการ อบต.  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

- คาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ รับรองแบบ ควบคุมงานกอ
สร้าง จํานวน 20,000  บาท  
ตั้งจายไว้เพื่อจายคาจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ รับรอง
แบบ ควบคุมงานกอสร้าง ที่จายให้แกเอกชนหรือนิติบุคคล
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสําหรับการซอม
บํารุง ดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะในเขตตําบลและที่ทําการ อบต
. เชน  ฟิวส เทปสายไฟ หลอดไฟ  สายไฟ  แบตเตอรี่วิทยุ  เป็น
ต้น รวมถึงสิ่งของ
อยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 2,807,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,807,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้  
ซอย 9

จํานวน 90,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้  สายหมู 9 ซอย9  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 37.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 148.00  ตาราง
เมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ย
ตกแตงให้เรียบร้อย   งบประมาณดําเนินการ 90,000.- บาท (เก้า
หมื่นบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตาม
แบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                       1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า 9  ข้อที่ 14
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โครงการกอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้ 
ซอย 4

จํานวน 209,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้  สายหมู 9 ซอย 4  ชวงที่ 1     
ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร           ยาว 36.00
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 144.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย  ชวงที่ 2   ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 48.50 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 194.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล
ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อยงบ
ประมาณดําเนินการ 209,000.- บาท  (สองแสนเก้าพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลน
ที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า 4  ข้อที่ 4
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูที่  1  บ้านหนองบัว
(สายบ้านหนองบัว - วัดป่า)

จํานวน 220,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 1  บ้านหนองบัว     สายบ้านหนองบัว – วัด
ป่า  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 121.00
 เมตร  หนา   0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 363.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย งบประมาณดําเนิน
การ 220,000.- บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า  15  ข้อที่ 27
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  2  บ้านทาหลวง 
(สายแยกทางหลวง อบ.4001 - บ้านคําน้อย)

จํานวน 235,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 2  บ้านทาหลวง  สายแยกทางหลวง อบ. 4001
- บ้านคําน้อย ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 95.00
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 382.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย  งบประมาณดําเนิน
การ 235,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราย
ละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลนที่ อบต
. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  หน้า 60  ข้อที่ 11
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  7  บ้านเลิงนกทา 
สายเลิงนกทา 1

จํานวน 220,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 7 บ้านเลิงนกทา              สายเลิงนกทา 1 ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 94.00 เมตร  หนา  0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 376.00  ตาราง
เมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ย
ตกแตงให้เรียบร้อย  งบประมาณดําเนินการ 220,000
.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร
.4,ปร.5 และตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1 หน้า 16  ข้อที่ 28
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  6  บ้านแก้งอะฮวน  
(ซอย 5)

จํานวน 220,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน  สายหมู 6 ซอย 5  ชวงที่ 1
  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 28.00
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 112.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย  ชวงที่ 2  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 60.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 240.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล
ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบ
ร้อย       งบประมาณดําเนินการ 220,000.- บาท  (สองแสนสอง
หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบ
แปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า 18  ข้อที่ 33
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านนาส้มมอ 
(สายบ้านนาส้มมอ - บ้านมวงคําอีสิงห)

จํานวน 220,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 3  บ้านนาส้มมอ        สายบ้านนาส้มมอ-บ้านมวง
คําอีสิงห  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร           ยาว 89.50
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 358.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย  งบประมาณดําเนิน
การ 220,000.- บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  หน้า 63  ข้อที่ 22
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน 
สายหมู 6 ซอย 7

จํานวน 64,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 6 บ้านแก้งอะฮวน   สายหมู 6 ซอย 7  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 26.50 เมตร  หนา 0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 106.00  ตาราง
เมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ย
ตกแตงให้เรียบร้อย  งบประมาณดําเนินการ 64,000.- บาท  (หก
หมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร  ปร.4,ปร.5 และ
ตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า 10  ข้อที่ 16
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน หมูที่  5  
บ้านเทวัญ (ซอยเทวัญ 3)

จํานวน 243,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมูบ้าน หมูที่ 5 บ้านเทวัญ  (ซอยเทวัญ 3)  ขนาด
ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 99.50 เมตร  หนา  0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 396.00  ตาราง
เมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ย
ตกแตงให้เรียบร้อย   งบประมาณดําเนินการ 243,000
.- บาท บาท  (สองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตาม
เอกสาร          ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า 16  ข้อที่ 29
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โครงการกอสร้างทางลาดสําหรับคนพิการ,ทุพพลภาพ จํานวน 46,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างทางสําหรับคน
พิการ,ทุพพลภาพ  ขนาดทางลาด กว้าง 1.40 เมตร ยาว 3.00
 เมตร  พร้อมเทคอนกรีตขยายทางเดิน ขนาดกว้าง 1.90
 เมตร  ยาว 22.00 เมตร งบประมาณดําเนินการ 46,000
.- บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร
.5 และตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)   หน้า 93  ข้อที่ 122
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โครงการกอสร้างห้องน้ําคนพิการ,ทุพพลภาพ จํานวน 126,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการกอสร้างห้องน้ําคน
พิการ,ทุพพลภาพ  ขนาด กว้าง 2.00 เมตร  ยาว 2.20 เมตร  งบ
ประมาณดําเนินการ 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบ
แปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)   หน้า 93  ข้อที่ 121  
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โครงการปรับปรุง (ถนน คสล./ถนนลาดยาง) (สายทางแยกทางหลวง 
อบ.4064 -บ้านโพธิ์แสง)

จํานวน 499,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการปรับปรุง (ถนนคสล./ถนนลาด
ยาง)  สายแยกทางหลวง อบ. 4064 – บ้านโพธิ์แสง     โดยกอ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว 90.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 450.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล
ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบ
ร้อย   ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร  ยาว 64.00
 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อย
กวา 384.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย  งบประมาณดําเนิน
การ 499,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ราย
ละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลนที่ อบต
. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  หน้า 65  ข้อที่ 28
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โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.หมูที่  8  บ้านหนองสะโน 
(สายบ้านหนองสะโน - อบต.ทาหลวง)

จํานวน 220,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการปรับปรุงผิงจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 8 บ้านหนองสะโน  สายบ้านหนองสะโน – อบต.ทา
หลวง  โดยเททับถนนเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว 94.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 376.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทาง
ลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย       งบ
ประมาณดําเนินการ 220,000.- บาท  (สองแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลน
ที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1 หน้า 14  ข้อที่ 25
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โครงการปรับปรุงหอกระจายขาว/ระบบเสียงตามสายประจําหมูบ้าน 
 หมูที่  2 บ้านทาหลวง

จํานวน 78,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการปรับปรุงระบบหอกระจาย
ขาว/ระบบเสียงตามสาย ประจําหมูบ้าน หมูที่ 2 บ้านทา
หลวง  โดยปรับปรุงระบบหอกระจายขาว/ระบบเสียงตาม
สาย ประจําหมูบ้าน จํานวน 1 แหง   งบประมาณดําเนิน
การ 78,000.- บาท  
(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5
 และตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า 18  ข้อที่ 32
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โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ทาหลวง (หลังเกา) จํานวน 117,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายคาโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต.ทา
หลวง (หลังเกา) โดยปรับปรุงอาคารขนาด 12.00 x 20.00
 เมตร งบประมาณดําเนินการ 117,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)           รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร
.5 และตามแบบแปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดัง
นี้                                                                            
                            1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กอง
ชาง)                                                                        
                                         (บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ. 2561 -  2565)  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1  หน้า 19  ข้อที่ 34
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 35,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
ในวันสําคัญตางๆ เชน คาป้าย คาอาหาร  คาจัดเตรียมสถาน
ที่  คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ       
 - เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)     
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 95 ข้อ  2
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ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร 
เชน  เป็นต้น และรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือ  ดังนี้    
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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