
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง

อําเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 5,614,304 บาท
งบกลาง รวม 5,614,304 บาท

งบกลาง รวม 5,614,304 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้มครอง
พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความตาย หรือ
สูญหายเนื่องจากการทํางานให้แกองคการบริหารสวนตําบลทา
หลวง โดยจายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 1 ครั้งตอ
ปี คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงานจ้างโดย
ประมาณทั้งปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 26 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,053,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก
ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพ รายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79
  ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท เว้นแตในสวนของเงินเพิ่ม
เติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2548 
ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 933,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้พิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว 
โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคน
ละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25
 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปี คน
ละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
 เมษายน 2563) เว้นแตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมา
กอน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดส  ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ  500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 
ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เงินสํารองจาย จํานวน 125,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณี  การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ
คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน 
(P.M 2.5) เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 1453 ลงวันที่ 21 เมษายน 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.4
/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 0533 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/
ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/
ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท
 0820.3/ว 1218 
ลงวันที่ 28 เมษายน 2565
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 309,104 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่
มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้องนํามารวมคํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายวาด้วยหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่       พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 5,290,281 บาท

งบบุคลากร รวม 4,003,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คนอัตรา 20,400 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คนอัตราคนละ 11,220 บาท
ตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทตอ
เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 1,750 บาทตอเดือน และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน อัตราคนละ 880 บาทตอ
เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน อัตรา 7,200 บาทตอเดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 1 คน อัตรา 11,220 บาทตอเดือน รอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 คน อัตรา 9,180 บาทตอเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 7 คน อัตราคนละ 7,200 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,469,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,697,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) ปลัด อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จํานวน 1
 อัตรา (529,560)
2) รองปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา (389,400)
3) หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน  1
  อัตรา (402,720)    
4) นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) 
จํานวน 1 อัตรา (376,080)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษรายเดือน ตําแหนง ปลัด อบต
.ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง  อัตราเดือนละ 7,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามประกาศ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ปลัด อบต. ประเภทบริหารท้อง
ถิ่น ระดับกลาง อัตราเดือนละ 7,000 บาท และ รองปลัด อบต
. ประเภทบริหารท้องถิ่นระดับต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท หัว
หน้าสํานักปลัด ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับ
ต้น อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 467,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง 
ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา (143,520)
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา (108,000)
3) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1
 อัตรา (108,000)
4) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1
 อัตรา (108,000)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 51,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 
จํานวน 1 อัตรา (15,900)
2) พนักงานจ้างทั่วไป 
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา (12,000)
3) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน 1
 อัตรา (12,000)
4) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง 
จํานวน 1 อัตรา (12,000)  
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

งบดําเนินงาน รวม 1,199,681 บาท
ค่าตอบแทน รวม 456,440 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,440 บาท

1.เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  จํานวน 180,440 บาท ตั้งจายไว้เพื่อ
จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงานสวน
ท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (เงินรางวัลประจําปี)

2.คาสมนาคุณกรรมการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายไว้เพื่อจายคาสมนาคุณ
กรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

3.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด จํานวน 10,000 บาท ตั้งจายไว้เพื่อจายคาตอบแทนคณะ
กรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0804.4
/ว 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ประกอบหนังสือกระทรวง
การคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
 เมษายน 2558 (คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด)

4.คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย จํานวน 10,000
 บาท ตั้งจายไว้เพื่อจายคาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่มท
 0809.1/ว 381 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 (คณะกรรมการสอบ
สวนวินัย)

5.คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาค
รัฐ จํานวน 90,000 บาท ตั้งจายไว้เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว
 156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แจ้ง
หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 
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คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0679   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 221,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 91,000 บาท

1.คาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  
จํานวน  25,000  บาท เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร  คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก  คากําจัดสิ่งปฏิกูล  คา
ระวางบรรทุก  คาโฆษณาและเผยแพร คาล้างฟิลมและอัด
ภาพ คาเชาเครื่องถายเอกสารและรวมถึงคาใช้จายอื่นๆ ใน
ลักษณะเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
2.คาเบี้ยประกัน  จํานวน  5,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาทํา พ.ร.บ
.และประกันภัยรถยนตสวนราชการ
 3.คาจ้างเหมาบริการเก็บขยะบริเวณลานตลาดองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน  36,000  บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมา
บุคคลเก็บขยะบริเวณลานตลาด อบต.และดูแลทําความสะอาด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลทาหลวง

 4.โครงการสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการตามหลักธรรมา
ภิบาล จํานวน 25,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการด้านตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4759  ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 25,000 บาท

1.คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน   
2.คารับรองเกี่ยวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะ ที่มานิเทศ
งาน/ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลงวัน
ที่             10 ตุลาคม 2560
- เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวัน
ที่               7 มีนาคม 2561  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 1797   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   
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ค่าวัสดุ รวม 266,241 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 101,241 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก ที่ถูพื้น เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ ตะแกรงวางเอกสาร มูลี่ (ตอผืน) มานปรับแสง(ตอ
ผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป แฟ้ม ซอง ธงชาติ กาว เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ น้ํายาลบคําผิด  สมุดประวัติข้าราชการ  น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ แบบพิมพ  วารสาร  ระเบียบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น 
และรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทา
ไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล และรวมถึงสิ่งของอยางอื่น
ที่จัดเป็นวัสดุกอสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขน
สง เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คิม
ล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย หม้อน้ํา และรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุยาน
พาหนะและขนสง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา น้ํามัน
จาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น และ
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี  เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี ) ภาพ
ถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน และรวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ หมึกสําหรับ
เครื่อปริ้นเตอร  เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็น
ต้น รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 256,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทา
หลวงและคาไฟฟ้า
สาธารณะขององคการบริหารสวนตําบล
ทาหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทา
หลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทพื้นฐาน ของที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทาหลวง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 1551   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการไปรษณีย จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  เชน 
คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมใบอนุญาตชําระคาฝาก
สง ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากรเป็น รายเดือนให้ไปรษณีย
อําเภอตระการพืชผล คาธรรมเนียมในการโอนเงินในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบอิเล็กทรอนิกส (GFMIF) เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาหลวง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและ
คาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ระบบ CLOUD , HOSTING 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบลงทุน รวม 87,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 87,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานจํานวน  2
  ตู้ๆ ละ  5,700  บาท  จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ
กําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
 4) พร้อมใบมีด
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท จัดซื้อตาม
มาตรฐาน ครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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
- มีDVD-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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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท จัดซื้อตามมาตรฐาน
ครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread)
และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 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 แบบ
ติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 5,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาว
ดํา  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท จัดซื้อตามมาตรฐาน
ครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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กําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
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- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑกระทรวงดิ
จิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 456,280 บาท
งบบุคลากร รวม 402,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 402,720 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 402,720 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
  1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชก.) จํานวน 1
 อัตรา (402,720)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น   พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

งบดําเนินงาน รวม 53,560 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 33,560 บาท
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- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง จํานวน 33560 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัล
ประจําปี)

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 1797   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งานบริหารงานคลัง รวม 1,944,470 บาท
งบบุคลากร รวม 1,608,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,608,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 931,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับ
ต้น) จํานวน  1  อัตรา (422,640)
  2) นักวิชาการการเงินและบัญชี (ปก.)
จํานวน 1 อัตรา (218,400)
  3) เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง.) จํานวน 1 อัตรา (146,640)
  4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง.) จํานวน 1 อัตรา (143,520)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ประเภททั่วไป ระดับ
ปฏิบัติงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดให้เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 313  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
คลัง ตําแหนง ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 592,680 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 อัตรา (202,320)
 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา (197,880)
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา (192,480)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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งบดําเนินงาน รวม 321,990 บาท
ค่าตอบแทน รวม 156,990 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 126,990 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  จํานวน 126,990
 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัลประจําปี)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนให้แกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในวันทําการหรือในวันหยุดราชการ โดยได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหารท้องถิ่นกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 1797   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565   

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก ที่ถูพื้น เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ ตะแกรงวางเอกสาร มูลี่ (ตอผืน) มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปกระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป  แฟ้ม ซอง ธงชาติ กาว เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ น้ํายาลบคําผิด  สมุดประวัติข้าราชการ  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ แบบพิมพ  วารสาร  ระเบียบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 
เป็นต้น และรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ หมึกสําหรับ
เครื่อปริ้นเตอร  เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็น
ต้น รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

งบลงทุน รวม 14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 11,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานจํานวน  2
  ตู้ๆ ละ  5,700  บาท  จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

1.เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ชนิดขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท จัดซื้อตาม
มาตรฐานครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
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- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 332,020 บาท
งบบุคลากร รวม 190,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 190,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 190,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1)  นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก.) จํานวน 1
 อัตรา (190,080)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

งบดําเนินงาน รวม 110,840 บาท
ค่าตอบแทน รวม 23,840 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง จํานวน 15,840 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัลประจําปี)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 67,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 1797   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565  

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก ที่ถูพื้น เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ ตะแกรงวางเอกสาร มูลี่ (ตอผืน) มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูปกระดาษ หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป  แฟ้ม ซอง ธงชาติ กาว เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ น้ํายาลบคําผิด  สมุดประวัติข้าราชการ  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ แบบพิมพ  วารสาร  ระเบียบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ หมึกสําหรับ
เครื่อปริ้นเตอร  เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็น
ต้น รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

งบลงทุน รวม 31,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 
ตัวๆ ละ 3,000 บาท ราคาไมปรากฎตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ จึงกําหนดตามราคาท้องตลาดทั่วไป
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - แบบนวมเบาะหุ้มหนังเทียมมีล้อเลื่อนพร้อมที่พักแขน
 - ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ 
ระหวางรองรับการใช้งานได้ทุกระดับความสูง เก้าอี้สามารถหมุน
ได้รอบตัว รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 80 กก.
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (มอก.) จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานจํานวน  1
  ตู้ๆ ละ  5,700  บาท  จัดซื้อตามมาตรฐานครุภัณฑกําหนด  
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

โตะทํางาน จํานวน 3,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํา
งาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,800 บาท ราคาไมปรากฏตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ จึงกําหนดตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ ขนาดเทากับหรือไมน้อย
กวา ยาว 120 x ลึก 60 x สูง 75 เซนติเมตร
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท จัดซื้อตาม
มาตรฐานครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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 แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท จัดซื้อตาม
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มาตรฐานครุภัณฑกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18 หน้า
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
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- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 72,000 บาท

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

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลรักษาความปลอดภัยใน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลนอกเวลาทําการ 
- เป็นไปตามรหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ.2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 451,470 บาท
งบบุคลากร รวม 302,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 302,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 302,280 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1)  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง.) จํานวน 1
 อัตรา (302,280)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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งบดําเนินงาน รวม 129,190 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,190 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,190 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้อง
ถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัลประจําปี)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน
ชวงฤดูแล้ง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในชวงฤดูแล้ง ปี 2566 เชน  คาป้าย  จัดหาอุปกรณดับ
ไฟป่า  คาเบี้ยเลี้ยง  คาอาหาร  และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินกิจกรรม  
- เป็นไปตามระเบียบหนังสือ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 189 ข้อที่ 3

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 1797   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 46,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 46,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน  เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกงถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง    เสื้อ
ชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จาย  คาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2061   ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.4/ว 179 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0820.3/
ว 3051 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลในเขต
พื้นที่อําเภอตระการพืชผลในโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
ตระการพืชผล ประจําปีงบประมาณ 2566
  - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
(สํานักปลัด)      
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 199 ข้อ
ที่  13
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งานจราจร รวม 119,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 99,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอํานวยความปลอดภัยประชาชนใน
ชวงเทศกาลปีใหม

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลปีใหม  ประจําปี  2566  เชน  คาอาหารวาง - เครื่อง
ดื่ม  คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาตอบแทน อปพร. คาป้าย คา
ไฟฟ้า คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 190 ข้อที่ 4
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โครงการตั้งจุดตรวจบริการและอํานวยความปลอดภัยประชาชนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต

จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนใน
ชวงเทศกาลสงกรานต  ประจําปี  2566  เชน  คาอาหาร
วาง - เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตางๆ  คาตอบแทน อปพร. คา
ป้าย คาไฟฟ้า คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 867 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด มท 0810.4/ว 3048 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 190 ข้อที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 11,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  เชน สัญญาณไฟกระพริบ กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็น
วัสดุจราจร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3892 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 367 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2565
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งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ครุภัณฑอื่น

ป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ ชนิดแบบโปรง ใช้
ระบบไฟ 2 ระบบ - ไฟ แรงดันไฟ 12v และ 220v (พร้อมหม้อ
แปลง) จํานวน 1 ป้ายๆ ละ 20,000 บาท ราคาไมปรากฎตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงกําหนดตามราคาท้องตลาดทั่ว
ไป คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - ป้ายหยุดตรวจ มีความสูง ไมน้อยกวา 150 เซนติเมตร ความ
ยาวไมน้อยกวา 100 เซนติเมตร
 - สวนบนป้ายสามเหลี่ยม มีไฟไซเรน แบบหมุน สีแดง ไมน้อย
กวา 5 นิ้ว จํานวน 1 ดวง
 - ด้านข้างป้ายจุดตรวจมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 36 วัตต 2
 หลอด พร้อมโครงครอบพลาสติก 2 ชุด
- มีป้ายจราจร วงกลม หยุดตรวจ ขนาดไมน้อยกวา 45
 เซนติเมตร จํานวน 1 ป้าย หน้า - หลัง
- มีแผนเหล็ก ขนาดไมน้อยกวา 20x70 เซนติเมตร (กว้างx
ยาว) สําหรับติดชื่อหนวยงาน
 - สายไฟยาวไมน้อยกวา 15 เมตร (พร้อมใช้)
 - มีล้อยางไนลอน ขนาด 8 นิ้ว จํานวน 4 ล้อ
 - แบตเตอรี่ใหมขนาด 12v 85 แอมป์ 1 ลูก   
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 821,525 บาท

งบบุคลากร รวม 649,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 649,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษาฯ ระดับ
ต้น) จํานวน  1  อัตรา (396,000)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษาฯ ตําแหนง ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น อัตรา
เดือนละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 211,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา (211,500)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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งบดําเนินงาน รวม 172,025 บาท
ค่าตอบแทน รวม 113,025 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,625 บาท

ตั้งจายไว้เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  จํานวน 50,625 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัล
ประจําปี)

คาเชาบ้าน จํานวน 57,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก ที่ถูพื้น เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ ตะแกรงวางเอกสาร มูลี่ (ตอผืน) มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  
ยางลบ คลิป  แฟ้ม ซอง ธงชาติ กาว เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ น้ํายาลบคําผิด  สมุดประวัติข้าราชการ  น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ แบบพิมพ  วารสาร  ระเบียบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ หมึกสําหรับ
เครื่อปริ้นเตอร  เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็น
ต้น รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,823,990 บาท
งบบุคลากร รวม 3,064,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,064,440 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,175,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้าราชการ
ครู/พนักงานครู จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนอง
บัว จํานวน 4 อัตรา (388,680),(368040),(353,400),(307,080)
2) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ จํานวน 1
 อัตรา (384,120)
3) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวน
ใต้ จํานวน 1 อัตรา (373,920)
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 21 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 2347 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.4/ว 26 
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 134,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาด้วย
เงินเดือน  เงินวิทยาฐานะ และเงินประจําตําแหนง ได้รับเงินคา
ตอบแทนรายเดือนในอัตราเทากับเงินวิทยฐานะที่ได้รับ เว้นแตข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับเงินวิทยฐานะ
ชํานาญการ
จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนอง
บัว จํานวน 1 อัตรา (67,200)
2) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ จํานวน 1
 อัตรา (67,200)
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 143 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550

เงินวิทยฐานะ จํานวน 302,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวิทยฐานะชํานาญการ เงินวิทยฐานะชํานาญการ
พิเศษ และวิทยฐานะผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้กับพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 อัตรา ดังนี้
1) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนอง
บัว จํานวน 4 อัตรา (67,200),(42,000),(42,000),(42,000)
2) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ จํานวน 1
 อัตรา (67,200)
3) ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวน
ใต้ จํานวน 1 อัตรา (42,000)
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 7
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามหนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.9/ว 23
  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 446,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแล
เด็ก (ทักษะ) จํานวน 2 อัตรา (198,480),(193,920)
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา (54,000)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 1
 อัตรา (6,000)  
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 2,142,550 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,910 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 213,970 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่น ข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  จํานวน 213,970 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัลประจําปี)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 26,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 948,450 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการ
ศึกษา ขนม ของเลน เพื่อเสริมพัฒนาการของเด็ก และเพื่อเป็น
ของรางวัลสําหรับผู้เข้ารวมงานวันเด็กแหงชาติ ปี 2566 
- 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.2566 - 2570) หน้า 173 ข้อ
ที่  11
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายคาจัดการเรียนการสอน จํานวน 173,400 บาท

เพื่อจายคาสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2- 5 ปี) ในศูนยพัฒนา
เด็ก สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  จํานวน  102
  คนๆ ละ 
1,700  บาท  ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน 32
 คน เป็นเงิน 54,400  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  45 คน เป็น
เงิน 76,500  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  25 คน เป็น
เงิน 42,500  บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 174 ข้อ
ที่  16

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

จํานวน 43,860 บาท

เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในศูนยพัฒนาเด็ก สังกัด องคการบริหาร
สวนตําบลทาหลวง  จํานวน  102  
คนๆ ละ 430  บาท  ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน 32
 คน เป็นเงิน 13,760  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  45 คน เป็น
เงิน 19,350  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  25 คน เป็น
เงิน 10,750  บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 175 ข้อ
ที่  17
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาเครื่องแบบนัก
เรียน

จํานวน 30,600 บาท

เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคา
เครื่องแบบนักเรียนในศูนยเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5
 ปี) สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  จํานวน 102
 คนๆ ละ 300  บาท ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน 32
 คน เป็นเงิน 9,600  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  45 คน  เป็น
เงิน 13,500  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  25 คน เป็น
เงิน 7,500  บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 175 ข้อ
ที่  19

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาหนังสือเรียน จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคา
หนังสือเรียนในศูนยเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  
จํานวน  102  คนๆ ละ 200  บาท  ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน 32
 คน เป็นเงิน 6,400  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  45 คน เป็น
เงิน 9,000  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  25 คน เป็น
เงิน 5,000  บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 176 ข้อ
ที่  20
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาคาอุุปกรณการ
เรียน

จํานวน 20,400 บาท

เพื่อจายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา
อุปกรณการเรียนในศูนยเด็ก สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง  
จํานวน  102  คนๆ ละ 200  บาท  ตอปี  รายละเอียดดังนี้ 
1.ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน 32
 คน เป็นเงิน 6,400  บาท
2.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  จํานวน  45 คน เป็น
เงิน 9,000  บาท
3.ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  25 คน เป็น
เงิน 5,000  บาท
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 175 ข้อ
ที่  18

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้

จํานวน 164,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
บ้านแก้งอะฮวนใต้  จํานวน  32  คนๆ ละ 21  บาทจํานวน 245
  วัน 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยรายได้และรายจายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นพ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 171 ข้อ
ที่  6
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑในวัดหนองบัว

จํานวน 231,525 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑใน
วัดหนองบัว  
จํานวน  45  คนๆ ละ 21  บาท จํานวน 245  วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยรายได้และรายจายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นพ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 171 ข้อ
ที่  7

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ

จํานวน 128,625 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัด
บ้านเทวัญ  จํานวน  25  คนๆ ละ 21  บาท 
จํานวน 245  วัน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยรายได้และรายจายของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 171 ข้อ
ที่  8
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

ค่าวัสดุ รวม 933,190 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 933,190 บาท

- อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทาหลวง 
(สังกัด สพฐ.อบ.เขต 2) จํานวน 237,608.80 บาท       
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นเด็ก
เล็ก –ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านทาหลวง จํานวน  124 
คนๆ ละ 7.37 บาท  เป็นเวลา  260  วัน 
 - อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านนาส้มมอ (สังกัด สพฐ
.อบ.เขต 2) จํานวน 128,385.40 บาท      
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นเด็ก
เล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ จํานวน 67
 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเวลา  260  วัน  
 - อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ( สังกัด สพฐ
.อบ.เขต 2) จํานวน  254,854.60  บาท      
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก – 
ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน จํานวน  
133  คน ๆ ละ 7.37 บาท  เป็นเวลา  260  วัน   
 - อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเทวัญ  
(สังกัด สพฐ.อบ.เขต 2)  จํานวน 116,888.20 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนชั้นเด็ก
เล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านเทวัญ  จํานวน  61 
คนๆ ละ 7.37  บาท  เป็นเวลา  260 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 172 ข้อ
ที่  9
  - อาหารเสริม (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว 
จํานวน 86,229 บาท               
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑในวัดหนองบัว  
จํานวน  45 คนๆ ละ 7.37 บาท  เป็นเวลา  260  วัน
 - อาหารเสริม (นม) ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้าน
เทวัญ  จํานวน 47,905 บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ  จํานวน  25  คนๆ ละ 
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7.37  บาท  เป็นเวลา  260  วัน
 - อาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวน
ใต้ 
จํานวน 61,318.40 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้งอะฮวนใต้  
จํานวน  32  คนๆ ละ 7.37  บาท  เป็นเวลา  260  วัน
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 172 ข้อ
ที่  10

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าภายในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนบ้านแก้ง
อะฮวนใต้และศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดบ้านเทวัญ
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 
ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

งบเงินอุดหนุน รวม 1,617,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 1,617,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันโรงเรียน จํานวน 1,617,000 บาท

- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทาหลวง  
จํานวน 520,800  บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน 124 คน ๆ ละ 21
 บาท เป็นเวลา 200  วัน  
- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาส้มมอ   
จํานวน 281,400  บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน 67 คน ๆ ละ 21
 บาท  เป็นเวลา  200 วัน  
- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน  
จํานวน 558,600  บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล  - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน 133 คน ๆ ละ 21
 บาท  เป็นเวลา  200  วัน  
- อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเทวัญ  
จํานวน  256,200  บาท 
เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้กับนักเรียนระดับ
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่  6  จํานวน  61 คน ๆ ละ 21
 บาท  เป็นเวลา  200  วัน     
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 177 ข้อ
ที่  23
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 2,075,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 775,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ที่มีสิทธิได้รับ
เงินคาตอบแทน เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชย 
การงานหรือเวลาที่เสียไป  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000
 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิก
คาใช้จาย  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2
/ว 6290 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2563
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0819.2/ว 2318  ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 473,000 บาท
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1.คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
จํานวน  5,000 บาท    
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
2.คาจ้างเหมาบริการบุคคลประจําหนวยกู้ชีพ  1669
  จํานวน  468,000  บาท    
เพื่อจายเป็นคาจ้างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
องคการบริหารสวนตําบลทาหลวง (กู้ชีพ 1669)  จํานวน 6
 รายๆ ละ 6,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

วันที่พิมพ : 11/11/2565  11:23:24 หน้า : 72/108



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 37,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุ
อุปกรณที่จําเป็นของงานสัตวแพทย และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
(สํานักปลัด)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 187 ข้อ
ที่  1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซลและน้ํามันหลอลื่นสําหรับรถยนต
หนวยการแพทยฉุกเฉิน กู้ชีพ 1669 และน้ํามันสําหรับฉีดพน
ยุง รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑ ยา
แอลกอฮอล ออกซิเจน  สําลี  ผ้าพันแผล  เวชภัณฑ  เคมีภัณฑ
หรือวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่ใช้กับรถยนตหนวยการแพทยฉุกเฉินกู้
ชีพ 1669 ของ อบต.ทาหลวง รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909
   ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทเคลื่อนที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉุก
เฉิน (1669) ขององคการบริหารสวนตําบลทาหลวง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

งบลงทุน รวม 1,120,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,120,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 1,120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ํา
กวา 110 กิโลวัตต จํานวน 1 คันๆ ละ 1,120,000 บาท จัดซื้อ
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑกําหนด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณตามมาตรฐาน
2) มีประตูด้านหลัง ปิด - เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
3) มีตู้เก็บทอ บรรจุกาซไมน้อยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
4) มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอื่นที่จําเป็นอยางเป็น
สัดสวน
เป็นระเบียบและมีความปลอดภัยจากการหลุด รวง ปลิว ออกจาก
ที่จัดเก็บ
ในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ํา
5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25
 วัตต 
พร้อมอุปกรณตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง
 7) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ
 (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
 (2) ชุดชวยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ
 (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรถยนต
 (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
 (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
 (6) ชุดเฝือกลม 
 (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
 (8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
 (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้
 (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(สํานักปลัด)    
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 209 ข้อ
ที่  2
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  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 
งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) หน้า 188 ข้อ 5
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 962,840 บาท

งบบุคลากร รวม 750,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 750,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 708,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา (409,320)
2) นักพัฒนาชุมชน (ชก.) จํานวน 1 อัตรา (299,640)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม ตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 211,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 107,880 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 59,080 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  จํานวน 59,080
 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (เงิน
รางวัลประจําปี)

คาเชาบ้าน จํานวน 46,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0679
   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  เชน  คาป้าย  คาอาหาร  คาจัดเตรียม
สถานที่  คาวัสดุ  อุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ปี 2557
(กองสวัสดิการสังคม)     
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 181 ข้อ
ที่  6

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาใช้จายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
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.2566 - 2570)  ลําดับที่ 181
 หน้า 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
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ค่าวัสดุ รวม 24,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชนกรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก ที่ถูพื้น เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ ตะแกรงวางเอกสาร มูลี่ (ตอผืน) มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป  แฟ้ม ซอง ธงชาติ กาว เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ น้ํายาลบคําผิด  สมุดประวัติข้าราชการ  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ แบบพิมพ  วารสาร  ระเบียบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ หมึกสําหรับ
เครื่อปริ้นเตอร  เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็น
ต้น รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนว เศรษฐกิจ
พอเพียง เชน คาป้าย คาอาหาร คาจัดเตรียมสถานที่ คา
วัสดุ  อุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(กองสวัสดิการสังคม)     
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 162 ข้อ
ที่  1

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มความรู้ความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 185 ข้อ
ที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการประชารัฐรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนกุงในโครงการ
ประชารัฐรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด)
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 186 ข้อ
ที่  7

อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรโนนกุงในโครงการอุด
หนุนอุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 184 ข้อ  2
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
อุบลราชธานี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ใน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ  2566  ศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดอุบลราชธานี  
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 184  ข้อ
ที่ 1

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 185  ข้อ
ที่ 5
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านทาหลวง

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทาหลวง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 185  ข้อ
ที่ 5

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทวัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเทวัญ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 185  ข้อ
ที่ 5
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อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียนใน
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาส้มมอ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาส้มมอ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย วาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(สํานักปลัด)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 185  ข้อ
ที่ 5

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน - ประชาชนตําบลทาหลวงตอ
ต้านยาเสพติด

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬาเยาวชน - ประชาชน
ตําบลทาหลวงตอต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2566 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.2566 - 2570) หน้า 192  ข้อ
ที่ 1

วันที่พิมพ : 11/11/2565  11:23:24 หน้า : 87/108



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธ
บูชา ประจําปี 2566 เชน คาป้าย คาอาหาร คาจัดเตรียมสถาน
ที่ คาวัสดุอุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 173
 ข้อ 13

โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระภูนกหงส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ําพระภูนก
หงส  เชน  คาป้าย  คาอาหาร คาจัดเตรียมสถานที่  คา
วัสดุ  อุปกรณตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 179 ข้อ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา อําเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเทศบาลตําบลตระการพืชผล ใน
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจําปี 2566
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 179 ข้อ  2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,434,530 บาท

งบบุคลากร รวม 1,067,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,067,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 868,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น ดังนี้
1) ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา (259,600)
2) นายชางโยธา (ชง.) จํานวน 1 อัตรา (369,240)
3) นายชางโยธา (ชง.) จํานวน 1 อัตรา (239,640)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง ตําแหนง ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ระดับต้น อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 652 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 170,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 1 อัตรา (170,640)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

งบดําเนินงาน รวม 367,410 บาท
ค่าตอบแทน รวม 154,410 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 97,410 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  จํานวน 97,410
 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557  (เงินรางวัลประจําปี)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น
ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 0679   ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิได้รับตามอัตราที่
ระเบียบฯ กําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานและปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหนง ผู้ชวยชางไฟฟ้า

จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายธรรมดาปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหนง ผู้ชวยชางไฟฟ้า  จํานวน 1 ราย
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น  พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ ว 1797   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564
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คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 2909  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 

วันที่พิมพ : 11/11/2565  11:23:24 หน้า : 92/108



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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กรรไกร ไม้บรรทัดเหล็ก ตรา
ยาง เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก เก้าอี้
พลาสติก ที่ถูพื้น เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายา
ลักษณ ตะแกรงวางเอกสาร มูลี่ (ตอผืน) มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา 
ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป  แฟ้ม ซอง ธงชาติ กาว เทปกาว ลวด
เย็บกระดาษ น้ํายาลบคําผิด  สมุดประวัติข้าราชการ  น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ แบบพิมพ  วารสาร  ระเบียบตางๆ ในการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุสํานักงาน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ หมึกสําหรับ
เครื่อปริ้นเตอร  เม้าส  อุปกรณเสริมสําหรับคอมพิวเตอร เป็น
ต้น รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุคอมพิวเตอร
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิตอลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 
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งานก่อสร้าง รวม 2,207,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 81,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 81,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคง
ทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทร
โขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า และ
รวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก วัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุ อุปกรณประกอบและอะไหล รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทาไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอ
น้ําบาดาล เทปวัดระยะ และรวมถึงสิ่งของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุ
กอสร้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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งบลงทุน รวม 2,126,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,126,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุงรักษา/ขยายเขตระบบ
ประปา  หมูที่  8  บ้านหนองสะโน

จํานวน 97,500 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้าง/ปรับปรุง/ซอมแซม/บํารุง
รักษา/ขยายเขตระบบประปา  หมูที่ 8 บ้านหนองสะโน โดยทํา
การปรับปรุงพื้นรองรับถังน้ําขนาด 3.60 x 3.60 เมตร พร้อม
เปลี่ยนถังน้ําไฟเบอรกลาสขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 4
 ถัง   งบประมาณดําเนินการ 97,500.- บาท  (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) 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
(กองชาง) 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -  2570)  หน้า 139  ข้อ
ที่ 65 
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โครงการกอสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 บ้านแก้งอะฮวนใต้  
ซอย 9

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 9
 บ้านแก้งอะฮวนใต้  ซอย9  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว 84.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 336.00  ตารางเมตร พร้อมถมไหลทางลูกรัง
ตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย   งบประมาณ
ดําเนินการ 220,000.- บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  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
(กองชาง) 
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -  2565)   หน้า 144 ข้อ
ที่ 75
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมูที่  ๕  บ้านเทวัญ ซอย
เทวัญ ๑๐

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 5
 บ้านเทวัญ  ซอยเทวัญ 10  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว 84.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 336.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทาง
ลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย   งบ
ประมาณดําเนินการ 220,000.- บาท บาท  บาท  (สองแสนสอง
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
.2542
                                                                              
                                                     2) พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -  2570)  หน้า 124 ข้อ
ที่ 29
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมูที่  ๖  บ้านแก้งอะ
ฮวน   ซอย ๕

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 6
 บ้านแก้งอะฮวน ซอย 5  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว 84.00 เมตร  หนา   0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 336.00  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 
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2570)  หน้า 130 ข้อ
ที่ 43
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  2  บ้านทาหลวง 
(สายแยกทางหลวง อบ.4001 - บ้านคําน้อย)

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 2
  บ้านทาหลวง  สายแยกทางหลวง อบ. 4001- บ้านคําน้อย ชวง
ที่ 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 56.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 224.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล
ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย 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 
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2570)   หน้า 117 ข้อ
ที่ 9
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านนาส้มมอ 
(สายบ้านนาส้มมอ - บ้านมวงคําอีสิงห)

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 3
  บ้านนาส้มมอ  สายบ้านนาส้มมอ-บ้านมวงคําอีสิงห  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  4.00  เมตร  ยาว 84.00 เมตร  หนา   0.15
 เมตร  หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 336.00  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
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2570)   หน้า 119 ข้อ
ที่ 15
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โครงการกอสร้างระบบระบายน้ํา ภายในหมูบ้าน   หมูที่ ๗ บ้านเลิง
นกทา

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการกอสร้างระบบระบายน้ําภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 7 บ้านเลิงนกทา  โดยการวางทอระบายน้ํา คสล. เส้นผานศูนย
กลาง 0.30 x 1.00  เมตร จํานวน  236.00  ทอน  พร้อมบอ
พัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 จํานวน  17 บอพัก  รวมความยาว
ทั้งโครงการ  242.80  เมตร  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 
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2570)   หน้า 136 ข้อ
ที่ 57
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โครงการเคลื่อนย้ายหอถังประปาหอถังสูง จํานวน 146,900 บาท

เพื่อจายคาโครงการเคลื่อนย้ายประปาหอถังสูงพร้อมติดตั้ง
จํานวน 1 หอถัง พร้อมขยายทอเมนประปา ขนาด  2
 นิ้ว ยาว 300.00 เมตร  งบประมาณดําเนินการ 146,900
.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  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 
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -  2570)   หน้า 150  ข้อ
ที่ 91
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โครงการซอมแซมผิวจราจรถนน คสล. หมูที่  8  บ้านหนองสะโน 
(สายบ้านหนองสะโน - อบต.ทาหลวง)

จํานวน 122,500 บาท

เพื่อจายคาโครงการซ้อมแซมผิงจราจร ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมูที่ 8 บ้านหนองสะโน  สายบ้านหนองสะโน – อบต.ทา
หลวง  โดยเททับถนนเดิมขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร  ยาว 48.00 เมตร  หนา   0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไมน้อยกวา 192.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหลทาง
ลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย  งบ
ประมาณดําเนินการ 122,500.- บาท  (หนึ่งสองหมื่นสองพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบ
แปลนที่ อบต. กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -  2570)  หน้า 140 ข้อ
ที่ 67
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โครงการปรับปรุง (ถนน คสล./ถนนลาดยาง) (สายทางแยกทางหลวง 
อบ.4064 -บ้านโพธิ์แสง)

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการปรับปรุง (ถนนคสล./ถนนลาดยาง)  สายแยก
ทางหลวง อบ. 4064 – บ้านโพธิ์แสง โดยขนาดผิวจราจร
กว้าง  5.00  เมตร  ยาว 70.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่เทคอนกรีตไมน้อยกวา 350.00  ตารางเมตร  พร้อมถมไหล
ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่แล้วทําการเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย  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 
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 -  2570)  หน้า 122 ข้อ
ที่ 22
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โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 1 บ้านหนองบัว จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายคาโครงการซอมแซม/ปรับปรุงศาลาประชาคม หมูที่ 1
  บ้านหนองบัว  โดยทําการปรับปรุงศาลาประชาคม ขนาดอาคาร
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 9.00 เมตร  งบประมาณดําเนิน
การ 220,000.- บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสาร ปร.4,ปร.5 และตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้                1) พระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
(กองชาง)
(บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -  2570)  หน้า 115 ข้อ
ที่ 3

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 194,390 บาท

งบบุคลากร รวม 161,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 161,160 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 158,760 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา (158,760)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.5/ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 2,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงาน
จ้าง ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการ
เกษตร จํานวน 1 อัตรา (2,400)  
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 1372  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

งบดําเนินงาน รวม 33,230 บาท
ค่าตอบแทน รวม 13,230 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 13,230 บาท

เพื่อจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ให้แกข้าราชการ/พนักงาน
สวนท้องถิ่น ข้าราชการครู ลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง  จํานวน 13,230 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (เงินรางวัล
ประจําปี)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่ว
คราว เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 1797
   ลงวันที่ 2 เมษายน 2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ ว 388 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564

คาใช้จายในการอบรมฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน 
คาธรรมเนียม หรือคาใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สําหรับการฝึกอบรมที่องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดหรือรวมกันจัด หรือการฝึก
อบรมที่หนวยงานอื่นซึ่งไมใชหนวยงานของรัฐจัดหรือรวมกันจัด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวัน
สําคัญตางๆ เชน คาป้าย คาอาหาร  คาจัดเตรียมสถานที่  คา
วัสดุ  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.2566 - 2570)  หน้า 161 ข้อ  2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรู
พืชและสัตว  วัสดุเพาะชํา มีดตัดต้นไม้  เป็นต้น และรวมถึงสิ่ง
ของอยางอื่นที่จัดเป็นวัสดุการเกษตร - 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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