
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

อําเภอหลมเกา   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน   

ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,814,528 บาท

งบบุคลากร รวม 6,789,128 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

นายก อบต.
- คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล 

นายกองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน     1    อัตรา 
เป็นเงิน           20,400  บาท/เดือน    รวม   12    เดือน 

รวมเป็นเงิน     244,800  บาท 

รองนายก อบต.
 - คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน     2   อัตรา
เป็นเงิน             11,220  บาท/เดือน  รวม   12   เดือน 
รวมเป็นเงิน      269,280  บาท     
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
นายก อบต.
- คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

นายกองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน   1    อัตรา 
เป็นเงิน             1,750  บาท/เดือน   รวม  12    เดือน 

รวมเป็นเงิน       21,000  บาท 

รองนายก อบต.
- คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก อบต. 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน    2    อัตรา
เป็นเงิน                               880  บาท/เดือน   รวม    12    เดือน
รวมเป็นเงิน      21,120   บาท 

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

นายก อบต.
- คาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวนตําบล
  นายกองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน      1    อัตรา   
เป็นเงิน            1,750   บาท/เดือน รวม    12   เดือน   
รวมเป็นเงิน     21,000    บาท 

รองนายก อบต.
- คาตอบแทนพิเศษให้แกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน     2    อัตรา
  เป็นเงิน                880  บาท/เดือน    รวม    12    เดือน
 รวมเป็นเงิน        21,120   บาท 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เลขานุการนายก
- คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล    
จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  7,200  บาท/เดือน รวม  12  เดือน
รวมเป็นเงิน  86,400  บาท    
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

ประธานสภา อบต.
- คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
เป็นเงิน        11,220  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
รวมเป็นเงิน 134,640  บาท 

รองประธานสภา อบต.
- คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
เป็นเงิน           9,180  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
รวมเป็นเงิน  110,160  บาท 

เลขานุการสภา อบต.
- คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
เป็นเงิน          7,200  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
รวมเป็นเงิน   86,400  บาท 

สมาชิกสภาา อบต.
- คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  16  อัตรา 
อัตราละ             7,200  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน  
รวมเป็นเงิน    1,382,400  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,390,808 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,103,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  6  อัตรา     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  จํานวน  1  อัตรา
หัวหน้าสํานักปลัด  3,500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท    

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,909,850 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  6  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  7  อัตรา     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 106,158 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ      จํานวน  2  อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน  7  อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 2,484,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 619,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 438,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตั้งไว้    388,200    บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
ตั้งไว้      50,000    บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างฯ     

คาเชาบ้าน จํานวน 125,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบล 
สังกัดสํานักปลัด     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวนตําบล  
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ     

ค่าใช้สอย รวม 905,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซักฟอก , คาธรรมเนียมตางๆ , คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ตั้งไว้    30,000    บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคารับรอง , คาพิธีเปิดอาคารตางๆ และคาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

และการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติ
จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง 
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ 
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98  

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในสํานักปลัด

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อาทิ คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนคณะกรรมการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96       

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา     

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อประชาสัมพันธ (วารสาร/แผนพับ) จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 
โครงการกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98     
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โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98      

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98     

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97       
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โครงการอบรมให้ความแกบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ 
ตามปกติ เชน รถยนต รถบรรทุกน้ำ เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องคอมพิวเตอรและ อุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้  เต็นท ฯลฯ  

ค่าวัสดุ รวม 575,200 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 95,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด
หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ หนังสือพิมพ ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ หม้อแปลง ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส ไฟฉายสปอรตไลทและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ    
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา 
น้ํายาล้างจาน  ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แมแรง 
คีมล๊อคกุญแจปากตาย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน 
น้ํามันเบรก ไขควง แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนตและอื่นๆ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง 
แก๊สหุงต้ม ฯลฯ เพื่อใช้เติมรถยนต รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา 
รถบรรทุกขยะ เครื่องตัดหญ้าหรือยานพาหนะที่ใช้ในราชการ
ของ อบต.ตาดกลอย ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้าํยาตางๆ ถุงมือ เครื่องวัดน้ำฝน 
วัสดุที่ ใช้ในการชวยเหลือพยาบาลและอื่นๆ ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ โปสเตอร พูกัน สี ป้ายโฆษณา ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 385,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
และกิจการประปา หอกระจายขาวไร้สาย และอื่นๆ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ตาดกลอย

คาบริการโทรศัพท จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียอากร 
คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาบริการเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ตตําบล 
สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย และ คาสื่อสารอื่นๆ 
รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวที่เข้ารายจายประเภทนี้

งบลงทุน รวม 502,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 502,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงานพิงหลังเตี้ย จํานวน 3,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพิงหลังเตี้ย 
จํานวน  2  ตัวๆ ละ 1,500  บาท   
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยกเลิก
รายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)    
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เครื่องถายเอกสาร จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา)
ความเร็ว 40 แผนตอนาที
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 180,000  บาท
(พิจารณาจัดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 86,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 43,400  บาท ราคารวมคาติดตั้ง
 (พิจารณาจัดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)

ตู้สาขาโทรศัพท จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งเดินสายโทรศัพทภายใน อบต. 
และติดตั้งตู้ตู้สาขาโทรศัพท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยกเลิก
รายการ มาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)    

โต๊ะพับหน้าขาวอเนกประสงค จํานวน 15,600 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวอเนกประสงค 
ขนาด 24 x 60 (โต๊ะพับหน้าขาว/โต๊ะประชุม)
จํานวน  8  ตัวๆ ละ 1,950  บาท   
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยกเลิก
รายการ มาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)    

บอรดตู้กระจกติดประกาศ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อบอรดตู้กระจก ใช้สําหรับติดประกาศ  
ขนาด 120x240 ขอบอลูมิเนียม มีกระจก รางหนีบ พร้อมกุญแจล็อคบาน 
ติดตั้งในอาคารสํานักงาน อบต.
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยกเลิก
รายการ มาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)    
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ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 59,000 บาท
(พิจารณาจัดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

ครุภัณฑอื่น

เลื่อยโชยนตแบบยึดโช จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเลื่อยโซยนต    
จํานวน 1  เครื่องๆ ละ 10,000 บาท
ประสิทธิภาพเครื่องยนต 1,500 วัตต = 2 แรงม้า 
น้ําหนัก 3.9 กก.  ขนาดโซ 3/8 PPM3  
แผนบังคับโซ 29 cm (11.5) ความจุถังน้ํามัน 0.25 ลิตร 
ความจุถุงน้ํามันโซ 0.15 ลิตร
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงบประมาณ
ยกเลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ  ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)   

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจด้านงานบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจ
ด้านงานบริการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

 ตั้งไว้    20,000    บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 19,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97      

งานบริหารงานคลัง รวม 2,256,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,754,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,754,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  สังกัดกองคลัง
จํานวน 3 อัตรา    

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  จํานวน  1  อัตรา
ผู้อํานวยการกองคลัง  3,500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
เป็นเงิน  42,000  บาท    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 780,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  สังกัดกองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  3  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  สังกัดกองคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา    
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งบดําเนินงาน รวม 461,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตั้งไว้    150,000    บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
ตั้งไว้      10,000    บาท   

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล  สังกัดกองคลัง
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวนตําบล 
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดกองคลัง  

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน คาจ้างแรงงานชั่วคราว คาเย็บหนังสือ
เข้าปกหนังสือ,คาธรรมเนียมตางๆ และรายจายอื่นๆ ในประเภทนี้    

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาลงทะเบียน  
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทางไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็น
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 

 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2562)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

รวม 80,000 บาท
ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด
หมึกถายเอกสาร ตรายาง สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณียากร
งบลงทุน รวม 41,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 9,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 
ขนาด 4 ฟุต 2 ชั้น จํานวน 2 หลังๆ ละ 4,500 บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยกเลิก
รายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)    
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โต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  
ลิ้นชัก 7 ชอง พร้อมกุญแจหน้า PVC 
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 8,000 บาท 
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยกเลิก 

รายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56  
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)     

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก สําหรับสํานักงาน
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)    

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท 
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)    

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)  
ที่ชวยปฏิบัติงาน/กิจกรรมของ อบต.ตาดกลอย ในงาน/กิจกรรม 
หรือชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน งานประเพณีลอยกระทง, เทศกาลปีใหม, 
เทศกาลสงกรานต,ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการดําเนินการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 
ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92        

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสํานักงาน อบต.ตาดกลอย 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง 
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จายพิธีทางศาสนา 
คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการประกวดหรือ แขงขัน คาจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90   

โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. 
ในทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้การชวยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93     
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
ของสํานักงานกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,890,500 บาท

งบบุคลากร รวม 782,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 782,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 370,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล 
สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวน  1  อัตรา     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 1  อัตรา  
เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
3,500  บาท/เดือน     รวม    12    เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา
สังกัดกองการศึกษาฯ

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน  3  อัตรา สังกัดกองการศึกษาฯ    
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งบดําเนินงาน รวม 755,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตั้งไว้    250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ  
ตั้งไว้     50,000 บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
สังกัดกองการศึกษาฯ       

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เป็นการรับจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทํา 
อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบดัดแปลงตอเติมครุภัณฑหรือ
สิ่งกอสร้างที่มีอยูในความรับผิดชอบ จ้างเหมาทําความสะอาด คาเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และรายจายอื่นๆ 
ในประเภทนี้     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาลงทะเบียน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทางไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ
ที่จําเป็น ในกองการศึกษาฯ   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้

รวม 160,000 บาท
ตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ 

ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด
แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรง ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างจาน 
ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ 
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย         ตั้งไว้    10,000    บาท
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน             ตั้งไว้    10,000    บาท
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน     ตั้งไว้    10,000    บาท    

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ 
ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร    
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งบลงทุน รวม 353,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 217,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 217,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน
แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู 
จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 43,400  บาท ราคารวมคาติดตั้ง
ติดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน  
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน      
 (พิจารณาจัดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 136,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน จํานวน 66,500 บาท

- งานกอสร้างเสาธง 
  งานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. (กอสร้างตอเติมป้าย)
  ประมาณการตามแบบ อบต.กําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87     

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน จํานวน 70,000 บาท

- งานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. (กอสร้างตอเติมป้ายและประตูรั้ว)
  งานปรับปรุงทางเข้า
  ประมาณการตามแบบ อบต.กําหนด
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,869,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,449,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,449,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงครู  
จํานวน  4  อัตรา     
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยฐานะพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงครู  จํานวน  4  อัตรา     

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 760,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา 
และพนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  1  อัตรา    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา 
สังกัดกองการศึกษาฯ    

งบดําเนินงาน รวม 2,220,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวนตําบล
และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ    
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ค่าใช้สอย รวม 960,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย เด็กนักเรียนทั้งหมด จํานวน 108 คน

จํานวน 960,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย อัตราคนๆ ละ 1,700  บาท/ปี 
ตั้งไว้     220,000    บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
อัตราคนๆ ละ 20  บาท/วัน จํานวน 245 วัน 
ตั้งไว้ 600,000  บาท

-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
อัตราคนๆ ละ 200 บาท/ปี 
ตั้งไว้ 25,000  บาท

-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
อัตราคนๆ ละ 200 บาท/ปี 
ตั้งไว้ 25,000  บาท

-เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
อัตราคนๆ ละ 300 บาท/ปี 
ตั้งไว้ 40,000  บาท

-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
อัตราคนๆ ละ 430 บาท/ปี 
ตั้งไว้ 50,000  บาท

  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4/  
ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ   พ .ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85          
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ค่าวัสดุ รวม 1,250,000 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 โรงเรียน 

นักเรียน  503  คนๆ ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
ตั้งไว้      1,000,000    บาท
โรงเรียนบ้านตาดกลอย        จํานวน 120  คน 

โรงเรียนบ้านวังขอน            จํานวน   72  คน 

โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา    จํานวน   24  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน           จํานวน 130  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ํา          จํานวน  34  คน
โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนา   จํานวน   49  คน

  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนาสาขากกกล้วยนวน   จํานวน   74  คน

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 3 ศูนย

จํานวน 108 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
ตั้งไว้     250,000     บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4/ 
 ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83       
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 2,200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  7  โรงเรียน
นักเรียน 503  คนๆ ละ  20  บาท/วัน  จํานวน  200  วัน
  โรงเรียนบ้านตาดกลอย        จํานวน 120  คน
  โรงเรียนบ้านวังขอน            จํานวน   72  คน
  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา    จํานวน   24  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน          จํานวน 130  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ํา         จํานวน  34  คน       

 โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนา   จํานวน   49  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนาสาขากกกล้วยนวน จํานวน   74  คน

   ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0809.4/
 ว 2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสําหรับ 

สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83       

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 282,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 
อาทิ คาจัดซื้อน้ํายาเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ทรายกําจัดลูกน้ำ  

ยุงลาย น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94          
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94     

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5 /1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 
2561 , ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94          

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน 
ศาสตราจารยดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
โรคพิษสุนัขบ้าฯ
ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94        
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งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเคื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงบประมาณ
ยกเลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56  

 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)

งบเงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) เชิงรุก จํานวน 67,500 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายในการดําเนินงานของ อสม.
ในเขตหมูบ้านพื้นที่ตําบลตาดกลอย  จํานวน  9 หมูบ้านๆ ละ 7,500  บาท  
เป็นเงิน   67,500  บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94         
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 323,250 บาท

งบดําเนินงาน รวม 323,250 บาท
ค่าใช้สอย รวม 323,250 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสงเคราะหเด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

จํานวน 263,250 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําอยางใดอยางหนึ่ง 
เชน จ้างเหมารถรับ-สง เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,910,122 บาท

งบบุคลากร รวม 2,054,122 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,054,122 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 710,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง
จํานวน 2  อัตรา       
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 1  อัตรา 
เงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
3,500    บาท/เดือน     รวม    12    เดือน    

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,162,522 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  2  อัตรา  
และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน  9  อัตรา
สังกัดกองชาง    

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 138,840 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง    

งบดําเนินงาน รวม 856,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 431,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ตั้งไว้     300,000     บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ   
ตั้งไว้     50,000     บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง    

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แก  พนักงานสวนตําบล  สังกัดกองชาง     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวนตําบล    

และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ    

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการตางๆและ
คาติดตั้งไฟฟ้า และคาติดตั้งประปา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาลงทะเบียน 
คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทางไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ 
ที่จําเป็นในกองชาง     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เชน รถยนต รถอีแต๋น รถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ    
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ํายาลบคําผิด
หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ ตรายาง  สิ่งพิมพที่ได้จาก
การซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส 
เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน สี แปรงทาสี 
ไม้ตางๆ ตะปู ทอน้ำ และอุปกรณประปา ฯลฯ     

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เสื้อคลุม เสื้อกันฝน หมวก 
รองเท้า ถุงมือ หน้ากาก ฯลฯ สําหรับเจ้าหน้าที่ประจํารถขยะรวมทั้งงาน
ให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก 
แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร    

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,603,500 บาท
งบลงทุน รวม 2,203,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,203,500 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงคและรอบบริเวณที่ทําการ 
อบต.ตาดกลอย

จํานวน 325,000 บาท

- กอสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 ม. 
จํานวน 1,000.00 ตร.ม 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอยกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 สายห้วยสีเสียด 2 จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  ม. ยาว 56.00 ม.  หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 168.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77       

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 สายไรผู้ชวยสําราญ จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50  ม. ยาว 63.00 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 157.00 ตร.ม 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77       

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 สายวัดห้วยก้างปลา (บริเวณนานายดอน) จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  ม. ยาว 55.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 165.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 35     

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4 สายไรนายประยูร จํานวน 260,500 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  ม. ยาว 140.00 ม.  หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 420.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74   

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 5 สายไรพออิ๋ว จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 ม. ยาว 52.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 156.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42      

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 5 สายห้วยลากข้าว จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00 ม. ยาว 52.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 156.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40     
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 สายวังเกิ้ง-วังข้าวหลาม จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 171.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48     

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 สายศาลแดง-หนองปลาติ้ว จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 56.00 ม. หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 168.00 ตร.ม 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48      

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 9 สายห้วยโป่งน้ํา จํานวน 200,000 บาท
- กอสร้างผิวจราจรชวงที่ 1 
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 41.00 ม. หนา 0.15 ม.  
กอสร้างผิวจราจรชวงที่ 2 
กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 40.00 ม. หนา 0.15 ม. 
ระยะทางยาวรวม 81.00 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 324.00 ตร.ม  
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอยกําหนด)      
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49     

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่1 สายห้วยชมพู1 จํานวน 120,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 68.00 ม.  หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 204.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 29       

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่2 สายห้วยสีเสียด1 จํานวน 100,000 บาท
- ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00  ม. ยาว 56.00 ม.  หนา 0.15 ม.  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมน้อยกวา 168.00 ตร.ม.
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77     

โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน หมูที่1 จํานวน 80,000 บาท
- วางทอจายน้ําประปา พีวีซี ชั้น 8.5 เส้นผานศูนยกลาง 2 นิ้ว 
ระยะยาวรวม 1,000 ม. 
(ตามแบบที ่อบต.ตาดกลอยกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 17         
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โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ําเพื่อการเกษตร หมูที่ 2 จํานวน 70,000 บาท
- ขนาดปากเหมืองกว้าง 1.50 ม. ก้นเหมืองกว้าง 0.80 ม.          
ลึก 1.50 ม . ยาวรวม 1,357 ม. ปริมาตรดินขุด 1,800 ลบ.ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 19     

โครงการจ้างเหมาขุดบอบาดาล หมูที่ 9 บ้านห้วยโป่งน้ํา จํานวน 148,000 บาท

- ขุดเจาะบอบาดาล คาเฉลี่ยความลึกไมน้อยกวา 60 เมตร 
พร้อมสิ่งประกอบ (ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอยกําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 19     

โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. หมูที่ 6 สายโคกบ้านใหม จํานวน 200,000 บาท
- วางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.และกําแพง ค.ส.ล. กั้นน้ำกัดเซาะ    
ปลายทอ จํานวน 2 จุด พร้อมสิ่งประกอบ 
(ตามแบบที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด) 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76      

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหลมเกา จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหลมเกา 
ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมูที่ 4 บ้านตาดกลอยใต้
ตั้งไว้    200,000    บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 78        

- เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหลมเกา 
ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมูที่ 7 บ้านกกกล้วยนวน
ตั้งไว้    200,000    บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79     
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 1,000,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมจัดทําปุ๋ยหมักชีวภาพจากการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน
ชุมชนตําบลตาดกลอย ประจําปี 2563

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 

โครงการอบรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอบรม ประชุม/รณรงคการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เชน คาใช้จายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร 
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการดําเนินงานตามโครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99     

งบลงทุน รวม 950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 950,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 950,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไมตํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต แบบเปิดข้างเทท้าย
จํานวน 1  คันๆ ละ  950,000  บาท
(พิจารณาจัดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 185,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตําบล) เพื่อปรับปรุง/เปลี่ยน
แปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตําบล) 

เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ 
และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในโครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน เพื่อทบทวนจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน
 เพื่อทบทวนจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาห้าปี เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ และ คาใช้จายอื่น
ที่จําเป็นในโครงการ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96

โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 15     

โครงการฝึกอบรมการสานตระกร้าจากเส้นพลาสติก จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 12      

วันที่พิมพ : 15/8/2562  16:20:25 หน้า : 37/45



โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93   

โครงการฝึกอบรมสานสายใยรักคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร 
คากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 93     

งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นอุดหนุนศูนยตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
เพชรบูรณ ประจําปี พ.ศ.2563
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 295,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหมูบ้านต้านยาเสพติด 
"ตาดกลอยเกมส 63"

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการแขงขันกีฬา เชน คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขง
ขัน คาอุปกรณกีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ 
จัดการแขงขัน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวม 

แขงขันหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลรางวัล เงินหรือ 

ของรางวัล คาชุดกีฬา คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดการแขงขัน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90     

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับหมูบ้าน จํานวน  9  หมู 
เชน ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกวอลเลยบอล ตะกร้อ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90    
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 530,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนมเส้นหลมเกาและเทศกาลอาหาร
สะอาดรสชาติอรอย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง 
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จายพิธี
ทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89     

โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2562

จํานวน 230,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา 
เชน คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐและนักกีฬา คาตอบแทนสําหรับบุคคลที่มิใชเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับ 

การแตงตั้งฯ คาใช้จายในการฝึกซ้อม คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอมรม 
คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นที่ใช้ในการแขงขันกีฬา
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89  
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง 
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จายพิธี
ทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88         

โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงานประเพณีวันสงกรานตและวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2563

จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง 
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จายพิธี
ทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88    

โครงการแหเทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2563 จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง 
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จายพิธี
ทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการประกวด
หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดง และคาใช้จาย
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 88     
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน

 นครบาลเพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับ อบต.หลมเกา 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษน้ํา” จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง 
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวด หรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ 
การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 101     

ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบริหารจัดการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการ 
เกษตรตําบลตาดกลอย  
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 13    
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,880,600 บาท

งบกลาง รวม 10,880,600 บาท
งบกลาง รวม 10,880,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
ในอัตราร้อยละ 5 กําหนดให้พนักงานออกเงินสมทบเข้ากองทุน 
ตั้งตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม    

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท
- เพื่อจายเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,119,600 บาท

- โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
60 - 69 ปี   จํานวน 600 บาท/เดือน     จํานวน  590  คน   
เป็นเงิน      4,053,600      บาท
70 - 79 ปี   จํานวน 700 บาท/เดือน     จํานวน  237  คน   
เป็นเงิน   1,990,800  บาท
80 - 89 ปี   จํานวน 800 บาท/เดือน     จํานวน  102  คน   
เป็นเงิน      979,200  บาท
90  ปีขึ้นไป  จํานวน 1,000 บาท/เดือน  จํานวน     8  คน  
เป็นเงิน        96,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95     
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,928,000 บาท

- โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะหเบี้ยความพิการ) 
เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ จํานวน  305 ราย 
โดยจายให้รายละ 800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส)
เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในการยังชีพเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยเอดส 
หรือผู้ติดเชื้อ HIV ตําบลตาดกลอย  จํานวน  10  ราย 
โดยจายให้รายละ 500 บาท/เดือน รวม 12 เดือน 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95     

สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่จําเป็นเรงดวนหรือเกิดสาธารณภัย 
เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ 
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน     

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบ อบต.ขนาดกลาง ไมน้อยกวาร้อยละ 40 
ของคาบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2557
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95    
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายกรณีพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ถึงแกความตาย   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ
ประจําปี โดยไมรวมเงินกู้  เงินอุดหนุน พันธบัตรและเงินที่มี
ผู้อุทิศให้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) 
ออกตาม พรบ. บําเหน็จบํานาญฯ พ.ศ.2500  
และตามหนังสือ ที่ มท 0803.5/10856 ลงวันที่ 22  มิ.ย. 2548      
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