
 
 ข้อบัญญตัิ  

“องค์การบริหารส่วนตาํบลตาดกลอย” 

 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลตาดกลอย 

อาํเภอหล่มเก่า     จังหวดัเพชรบูรณ์ 



6no fiturnl brdbd
,I

L"ta': a{rdr.r{'an;-rgSfrruil:v'reu:ru.*ru'n:sdr'**urJ:a}.rrrJ i.,}.fi.bdibd
do
LTUU lJttJo'ltlo14nrutrir

*$dtrurri;tl o.:iefcgry-fitur]:vurru:'iuqjruil:vrirti.:urj:yr.r&i $r.Fr.rodba ,iruru u reiu
k).rr1,1u-Til;.!gnr:uey{:yaj1fufli: nflutu iE irj*

v u ua slrsrfianlosdnr:uEiar:ei':ur{T uapr'rana0u 16'rt}n!;vquanr rrrleyisr:iuidr,l

lSoi,Sl-:|il:vurrutrr'*'":u"J:e;'.irfl$r-l 
ti:su'l6u 1r.n.i$aad 1:;nr:,iJ:uq,xnnra#r:ar:yry m:yr.ifi *

.F)1$vl ", ::,3* 
u '*turriu bdbd *nsnr:rJ:vqrua#uarfiry afiruii * nriud u lu,yuii orc fr*u.:nru

rld:.:ri t[t]'l LiiJ

ai*
l 'ialli]unr:ilfrri'frnr2:vifiutfii,fit;:{oc o*ri'n"rru3ur:riluri.ir.rn#*finri'rj fi*$ar{r

i r dio rieg ry'fi 
'q 

u rJ : v r r su: r u Ei r uil : v cf r fl su il : a m ru ?r. n. rs db d an vr io ru y #r f; o a u-rr d
fr qlo a lu ty-i aTl :, i;i fr 

.r,r 
: m r,itfi u n r : pr o,l.J

tat*if'l{fi'}t:u-vflg

(

.j
?1 ?lfl s"r,d6,oc/6n6.d0

ei"::j*rj#r,r E1; fr . {i}.:fi r}-ri $ i.}

I'lt;. c:err-<:lectdocd

Im:. od*-*s'le(ods$d

drrur-rjeul

ti"'iU61:lt,1tj *#:vq':c )

u" r s n a{ rif }'}:utut a:u dru n s} ffi n e e eJ

.jo d ^vtMr nr:e.:m ni:t r}nr: a:u rrit,r.:vr"nnnoU

uijfr * *jrlna.,xrixlri": .1,;rJ 
be.ia:i*,c,

{

i



!J r,r;:tiii
,*--a , l:,I I ri:.:*-i 't '

* :,;iti'iil'r'1,';:
dtl
?1 ?,11J ooben,oAZ behftF

llb{

o .tdn :: u$ rar t d r u a{rt n fl .}s} 
ft n a L

tfi tfi ......."... ....,...e.rt

:u,i,- ...h...0 *,il..h{H*.

f iljilu'ilai

fifl1..".........
dt a r a _

fi ?1 n1T0',] tfl OUn :J Ln','l

u4
flUUUfIVI gllU YI$ b6./6)lso

tt*^ vu3 ftuu"]uu bdbd
&*u*rSor or4n?{arirytffi rutJ:aur ru:'"i u d'r s tJ:sdrtlcuil:u}r1 iu $r. fi .Lsdbd
ddlSau u'tufla{nn'tt::3ur:ri':usiruafirnnnou
v a q< i ,dr$t uti{fro aufl.rtlf}naau fr r'rcl s'rdood/snsro nt{ufi ensr frtvt'in:i bdbd
.j i, y t u ufr$ritur6':a irs{ofruff{uilTsrlrru:'ru{iru ri:vqfrflc!il:r3rru v{.fl.tadbd fileiiun.r:auffiu6.:

riru'lu lsr r?il.t

nrltfiatr{nr:rLSrar:d':urirlamrrrnaau lfreicdx{aricgSfiiurJ:surru:.ruqi1a il:ylir{l
$ul:se.l"lil ?1.fl. tsdbd fir.irunrul#u$auqrnafl'lodrifllTlJBrnr:rirudrunfi1flfln0ri lun1:il:aclilanr
.u u g .i , o dr . j - j t 

& ,fiilualilfu en Fti{Yl o IJTYt']U lodbd ts]ofuvi b A{u']Fu] bdbd uiasnr:il:yt}Jan1fifufl:ulil an rrYria
od,- .J g, i - + . d, --.6tu o r , ^t *^ 5*k, U:.sa'lu lodbd urtoiufi grd 6{{111r]r.l t$dbd lframua-Lfiuturitlnsuriurrir frsr:rurar4#fi riu

otfi'tldrurtvll:.Ja?1:J'luerla:1 d6,, itr,isw:strurirg6ffranrs{tuattnya{rinr:r:3ur:
ei:us{un ?t.FI"bdcns,rr u#tuufrrurfrufitflt1riu (ariufi sr) ?\.fi.tsdato r.J:ynal{a ua uvir:yrfiiir-r
flTsvlr?{tl14rnlvret'ir6'teriBnr:trrJ:uxi'rfufl0{a.irin:rJnn:oreirufranfiu yr.Ft.trdbm ulLrrilrl0firixlrir
tfrritr:rur0Ulifiuasn{ur:.r"[udrt{arTcgrffr*rLr.J:rrrru:"rusiru il:v,trt]qr.ril:surru ?r.fi.Ls}dbd

t-"row
to{o{nn1:u3ur:rirupi'rufist'lfinn0eJ *n'? i'rt,rnsrfiuF}ilT'lnfla1}.1r0fifiT ifi?i{ilrvliarifi rf.rillri'q-F,aiq

r{rrurdoriryrrifrqurj:vrLrru:ruiiru rJ:vsirthuil:u:r'tru y,r.Fr.bdbd fl16'rl:snrnrjqn'11{rudll#drrnor,rri:.r
to

[fl1 t'llj?U or $0
1

fitr$riuurlfi 0vt'ru *avaitfiunrta1ilnfl filr1u/:suiuu fi rdur{asFiolil

Jtrl**.
q,{ n &*'yr{,lruJ',**,1r,

rl,*rf,,ru r&..a.. x. J $ffX

{^^
b{ nn{'l

ud
?e uff fi"t fl 1'tl"t uLt {'} 0

*tilrpr$r-":*;",i

iJUfi,Fit'*itris I
*iil:r:-rrrtii;

F-

F
&i
i,

(uru r::: nfirii.;:;i
itl:lFlx? .4{.f.v,H*IY

trild'itnar,:ririr"r 
r

tl

*rlslnJ

;{tinsrurir ratlnr:rJnn:otri'olfi uti.r m0u;i:*dl
Iu:.ocu-*,todene{en

'i&r&.{'d



fi vrt s'idooo/dlod

a{rrinnurl*'n

1y:. ocu-<>bc(dod, odo.r-ene,lc{odsrd

tirrur{etiu

u1u ila{6ni:uirar:d:udrua q}.tFtnaafl

-d-q-, d q r oilfl 1 n'1T0{Fln15U:14',15fi ?Ua.luamlqnaou
rJo,

141tfi sn A'iljl0fiAlJtf,i'I HS bsdclbo
a,

u#lxrr )

bc( fi'uurelu bdbd

rirq rildturderirgrffi w tl:vurru:.l a{i1 u rj:c,fr.1ilfl {:uil1 ru ft . fl .bdbd

rEuu urrrd'lLnofiriuirir

Y--4- u 4 o l Jo']{CI.i l4u{aori1Lnafiailtri'l fr ns oobsr.ordlloencnd aq{ufi bo iTuuruu bdbd
dJ, il Ad':freiturd:u o. a{rru'itj:vnrat{darirxr$Hd!il:e}J-.16u:rudrur ,l".ruru o *fu

te. Etruu'llioriryrffiturJ:eil'r6u:rusira d:yru"rij.ruritsurgu ?,t.n.bdbd,tru:u o mit

sill.lM#{f;oddrtfit u1udrtfl014airuiriTtfrfirr:rurarl#fiuaua{ulaltuirt{orirp{fi
tu:J:sruleu:ruqirEi {:v'fT {iwrJ:u}J"l6u y{.rt.bdbd qJo{o.lrin't?utrar:d:usfluaE}1r}naaa r.ruasr6ur,r

- c Jy o il
Fl'llI14U.:A0ylO'l{6.l'1 UU

asrin'!:u3fir:ai?usiruaFllefla0u ciad.xtrrur{rynrfllf{orirgrflfr.rur.l:s3i.r1]:1uqi1u
rod.

il:veirilquil:v3.1'1ru ?*l.rl.l$d3ad uaae{rtur{o:iryfflurJ:rurru:rusi.tfl ri:c'flrfl{urJ:vureu n.fl.bdbd
5t J i, u 3

TlunutoEJFt gl"lua{y}fi {:i1yrio}Ju

6cr$rjuil.xdoh:pry:ru

t0uael{a?'l}Juuce

(

tut

r:



dturqer5u

il:v nrn o,rrlnr:utmr:#:usiruaslrfi naou

r* a s d'r, nr s1fi {ofEU ffi r u rJ : r x r su: r u d 
"ru rj : v qi rfl r u il: vm 6u yr. n. rs&bd

i t_._.._-... 1 o i4,/d - Csl-lilTeffllo{nntiuimr:a-lupitrnnrflflfrou"idlLusr-rriuseuir.:{ou-igqfrill:J:rrurtu:rfldru

rJ:viirillurJtulJtflu ?\.fl. lo&bd lunr:rJ:vluanrosri'nr:u?ur:rirupirunnronaoa au-aarniru
-; il; d -.i, o r - j ;, , *:fl:JUl1 or flr.l?l o tuo?11?1 b 6T.?14-lntu b&bd nt:il:vryruAnrq AfuAr#eg a#er'fr o oitfr t ifro{ufi

e,& frlvtnru lerdbd ttasnrlmtitfiorirrnourirurrir fi wr oolooo.od/lercoeird n,:i'ufi bo #uureu
. il | o _ r , q 9/^ .l r I ubebd it1l.1?lu luoltr-l0h dlJtr-l t tnY'ltt:rutoqrun[[frrn iu rt Iu: r,:,(oriig{nruil:rurru: rur ru

:J:si{rii'rurl:vu-ra: yi.fl.todbd uo resdn'}:r. uxriruEtrunE}re}nccu*d': #r,

olgueirurtnrrun:ru1ulJ1a:t aA rtlisl,'r:v:ruricyry?anrs{runrrnyosrinr:u?Hr:riruairln
. gru A ^ d q uvl,fl.le,&cnd rrri'lt,rilt'frilfilrJtrrtiu (su-rrfi r]) t\.fi. tsrdbtsr il:ynnrrrlo k d irti,t:s,fiurr

rt:&vt:'l':tl1'trfl'lmu'ireYruiGnt:rurl:sruriurororr{n:rlno:olri':uylorfru w.g.uabcn ocr{nr:uinr:
4_,._ t- _ ,\ )ttt v I 'n':urirunmrflnnou 6quoil:vnta1'f,f,oricgrg*rirurJ:vrurai; tuijru il:vifr?l,:uil:y3rr6u fl.fl.1o&balErafi

-., - 9, qltr- '- i - dr y n tp'lRlJiflU lryAirtFt-11il1 o 9lfrlfiLl tqrdbd 'ilUdU'hl
4 l a I 

"* 

;, -t {U: ufitfl tH yli tlj [fl u1'l']fl u

il:ynrg nr r-ufi ue rfiou iiuuruu yr.fl. b&bd

1 nrfio )

u-rudtuYtu r r#rfl?c )
/aro

u'1ufl o.tfifl 'l: u : ?{ 1: fl ?usl'tuanlqfl aofl

(

dr
aa
iltl}I.

nt?a



สารบัญ 

 

                 หน้า 

 

ส่วนที ่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย                  1 

 - คาํแถลงงบประมาณ 2       

ส่วนที ่ 2 ข้อบัญญตัิ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายฯ                 6 

 - บนัทึกหลกัการและเหตุผล 7 

 - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 8 

 - ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                 16 

 -รายงานประมาณการรายรับประจาํปีงบประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                   18 

 - รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรายจ่ายทัว่ไป   

   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                20 

 - รายงานประมาณการรายจ่ายประจาํปีงบประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                 22 

- รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                      71 

- ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2565          118 

   ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,842,669.82 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,598,217.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 9,572,785.42 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 38,076,744.34 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 28,167.76 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 254,294.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 154,925.80 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 440.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 2,450.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,147,432.78 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,489,034.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 872,344.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 31,935,974.88 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 9,895,250.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,612,221.28 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,312,466.85 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,812,695.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,286,341.75 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 17,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 872,344.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,673,692.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 28,167.76 220,000.00 36,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

254,294.00 247,000.00 259,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 154,925.80 130,000.00 150,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 440.00 1,000.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,450.00 3,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 440,277.56 601,000.00 450,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,147,432.78 18,399,000.00 18,549,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

17,147,432.78 18,399,000.00 18,549,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,489,034.00 23,000,000.00 23,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,489,034.00 23,000,000.00 23,000,000.00

รวม 38,076,744.34 42,000,000.00 42,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 9,895,250.00 11,202,300.00 12,022,267.00

งบบุคลากร 12,612,221.28 15,261,500.00 15,564,700.00

งบดําเนินงาน 5,312,466.85 8,953,800.00 7,459,233.00

งบลงทุน 1,812,695.00 4,200,900.00 4,287,300.00

งบเงินอุดหนุน 2,286,341.75 2,361,500.00 2,666,500.00

งบรายจ่ายอื่น 17,000.00 20,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 31,935,974.88 42,000,000.00 42,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,619,281

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,331,672

แผนงานสาธารณสุข 2,897,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,194,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000,000

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,022,267

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,022,267 12,022,267
    งบกลาง 12,022,267 12,022,267

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,292,320 2,364,500 10,656,820
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,894,000 2,364,500 8,258,500

งบดําเนินงาน 2,409,561 448,800 2,858,361
    คาตอบแทน 716,061 248,800 964,861

    คาใช้สอย 823,500 130,000 953,500

    คาวัสดุ 500,000 60,000 560,000

    คาสาธารณูปโภค 370,000 10,000 380,000

งบลงทุน 62,100 23,000 85,100
    คาครุภัณฑ 62,100 23,000 85,100

งบเงินอุดหนุน 19,000 0 19,000
    เงินอุดหนุน 19,000 0 19,000

รวม 10,782,981 2,836,300 13,619,281

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 205,000 205,000
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใช้สอย 130,000 130,000

    คาวัสดุ 55,000 55,000

รวม 205,000 205,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 897,000 2,506,400 3,403,400
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 897,000 2,506,400 3,403,400

งบดําเนินงาน 649,000 1,949,072 2,598,072
    คาตอบแทน 284,000 10,000 294,000

    คาใช้สอย 200,000 749,650 949,650

    คาวัสดุ 165,000 1,189,422 1,354,422

งบลงทุน 30,200 0 30,200
    คาครุภัณฑ 30,200 0 30,200

งบเงินอุดหนุน 200,000 2,100,000 2,300,000
    เงินอุดหนุน 200,000 2,100,000 2,300,000

รวม 1,776,200 6,555,472 8,331,672

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 430,000 430,000
    คาใช้สอย 0 360,000 360,000

    คาวัสดุ 0 70,000 70,000

งบลงทุน 2,400,000 0 2,400,000
    คาครุภัณฑ 2,400,000 0 2,400,000

งบเงินอุดหนุน 0 67,500 67,500
    เงินอุดหนุน 0 67,500 67,500

รวม 2,400,000 497,500 2,897,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000
    คาใช้สอย 250,000 250,000

รวม 250,000 250,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,504,480 1,504,480
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,504,480 1,504,480

งบดําเนินงาน 667,800 667,800
    คาตอบแทน 347,800 347,800

    คาใช้สอย 160,000 160,000

    คาวัสดุ 160,000 160,000

งบลงทุน 22,000 22,000
    คาครุภัณฑ 22,000 22,000

รวม 2,194,280 2,194,280
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000
    คาใช้สอย 50,000 50,000

รวม 50,000 50,000

หน้า : 6/8



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 250,000 130,000 380,000
    คาใช้สอย 250,000 130,000 380,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 250,000 160,000 410,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 1,750,000 1,750,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 1,750,000 1,750,000

งบเงินอุดหนุน 250,000 250,000
    เงินอุดหนุน 250,000 250,000

รวม 2,000,000 2,000,000

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 10,000 10,000 20,000
    คาใช้สอย 10,000 10,000 20,000

รวม 10,000 10,000 20,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,619,281

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 205,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,331,672

แผนงานสาธารณสุข 2,897,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,194,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 410,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000,000

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,022,267

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 42,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย และโดยอนุมัติของนายอําเภอหลม
เกา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 139,088.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 70,159.72 113.64 40,000.00 -98.75 % 500.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 5,230.12 160,000.00 -96.56 % 5,500.00
     ภาษีป้าย 21,956.00 22,824.00 20,000.00 50.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 231,203.72 28,167.76 220,000.00 36,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,164.00 1,164.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 159,800.00 161,800.00 170,000.00 -2.94 % 165,000.00
     คาธรรมเนียมการแพทย 78,050.00 77,800.00 70,000.00 14.29 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 800.00 410.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,600.00 1,600.00 1,000.00 100.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 400.00 11,520.00 2,000.00 400.00 % 10,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 241,814.00 254,294.00 247,000.00 259,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 0.00 15,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ดอกเบี้ย 110,613.87 139,925.80 130,000.00 15.38 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 110,613.87 154,925.80 130,000.00 150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 0.00 200.00 0.00 100.00 % 1,000.00

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:38:49 หนา : 1/2



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 13,500.00 240.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 13,500.00 440.00 1,000.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 2,450.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 2,450.00 3,000.00 3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 111,861.56 458,317.83 105,000.00 338.10 % 460,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,348,541.02 8,655,398.41 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,515,331.91 2,499,745.31 2,500,000.00 0.00 % 2,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,723.82 68,724.69 53,000.00 31.13 % 69,500.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,923,635.51 5,157,232.93 5,400,000.00 -3.70 % 5,200,000.00
     คาภาคหลวงแร 58,820.75 56,048.98 100,000.00 -41.00 % 59,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 83,097.33 59,066.63 120,000.00 -50.00 % 60,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

90,421.00 191,888.00 120,000.00 -100.00 % 0.00

     คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยทรัพยอิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,010.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,177,432.90 17,147,432.78 18,399,000.00 18,549,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 19,821,203.00 20,489,034.00 23,000,000.00 0.00 % 23,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,821,203.00 20,489,034.00 23,000,000.00 23,000,000.00
รวมทุกหมวด 38,595,767.49 38,076,744.34 42,000,000.00 42,000,000.00

ันที่พิมพ : 30/8/2564  10:38:49 หนา : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 42,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 36,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 500 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 5,500 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 259,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 165,000 บาท

คาธรรมเนียมการแพทย จํานวน 80,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,000 บาท
คาจําหนายเศษของ จํานวน 1,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 3,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,549,500 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 460,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,500,000 บาท
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 69,500 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,200,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 59,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท

คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยทรัพยอิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 23,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 236,602.00 215,374.00 270,000.00 0 % 270,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,420.00 10,043.00 15,000.00 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,477,000.00 6,831,600.00 7,736,400.00 1.63 % 7,862,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,396,800.00 2,398,400.00 2,678,400.00 2.96 % 2,757,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 95,803.00 199,833.00 522,500.00 -77.03 % 120,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0.00 0.00 0.00 100 % 380,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 100 % 427,267

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา    จังหวัดเพชรบูรณ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น      0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

108,324.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

167,300.00 180,000.00 380,370.00 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

เงินชวยพิเศษ 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมงบกลาง 9,552,249.00 9,895,250.00 11,792,670.00 12,022,267
รวมงบกลาง 9,552,249.00 9,895,250.00 11,792,670.00 12,022,267
รวมงบกลาง 9,552,249.00 9,895,250.00 11,792,670.00 12,022,267

รวมแผนงานงบกลาง 9,552,249.00 9,895,250.00 11,792,670.00 12,022,267
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,546,838.76 1,540,800.00 1,413,600.00 21.22 % 1,713,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,231,558.76 2,225,520.00 2,098,320.00 2,398,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,866,060.00 1,655,241.28 2,552,200.00 -0.09 % 2,550,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 111,000.00 89.19 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 205,380.00 216,420.00 240,480.00 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,813,800.00 1,861,080.00 2,804,000.00 -0.14 % 2,800,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 104,840.00 91,140.00 156,000.00 87.18 % 292,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,032,080.00 3,865,881.28 5,863,680.00 5,894,000
รวมงบบุคลากร 6,263,638.76 6,091,401.28 7,962,000.00 8,292,320

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

13,800.00 14,700.00 463,700.00 6.81 % 495,261

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเชาบ้าน 109,600.00 96,000.00 160,000.00 5 % 168,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 42,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,800.00 6,620.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 127,200.00 117,320.00 663,700.00 716,061
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 52,770.00 44,287.21 40,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,000.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ และการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

0.00 4,525.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 38,890.00 0.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 42,456.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 400,000.00 -100 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา      0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการ "หนวยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

0.00 107,700.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย ให้แกบุคลากรในองค์การบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้แกบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้แกบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น

9,972.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 56,767.12 139,058.05 410,000.00 -62.56 % 153,500

รวมค่าใช้สอย 162,399.12 340,026.26 1,143,000.00 823,500
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 69,964.00 79,418.00 200,000.00 -50 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 2,300.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 92,551.00 19,990.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 120,000.00 -91.67 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 51,200.00 -80.47 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 307,650.00 285,830.00 350,000.00 -14.29 % 300,000
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,050.00 29,020.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 23,500.00 22,770.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 504,715.00 439,328.00 831,200.00 500,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 268,383.97 300,663.48 361,000.00 -16.9 % 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 12,835.19 12,826.86 25,000.00 -40 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,736.00 369.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 46,252.89 45,816.33 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 329,208.05 359,675.67 441,000.00 370,000
รวมงบดําเนินงาน 1,123,522.17 1,256,349.93 3,078,900.00 2,409,561

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 0.00 100 % 1,500

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 37,500.00 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงานพิงหลังเตี้ย 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 86,800.00 0.00 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน      
0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0
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โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

โต๊ะทํางาน      
0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

โต๊ะพับหน้าขาวอเนกประสงค์ 0.00 15,600.00 19,500.00 -100 % 0

บอร์ดประชาสัมพันธ์     
0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โพเดี่ยมหรือแทนกลาวรายงาน 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน
0.00 100,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ชุดเครื่องเสียงแบบลากจูง 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 21,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

4,300.00 8,600.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 100 % 8,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 5,800.00 0.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยโชยนต์แบบยึดโช 0.00 9,095.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 143,100.00 244,895.00 161,000.00 62,100
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างอาคารเอนกประสงค์ 497,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงห้องครัวองค์การบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย

374,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 871,000.00 0.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 1,014,100.00 244,895.00 161,000.00 62,100

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ์

19,000.00 19,000.00 19,000.00 -100 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําป
งบประมาณ 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 19,000

รวมเงินอุดหนุน 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000
รวมงบเงินอุดหนุน 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000
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งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจด้าน
งานบริการขององค์การบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจด้าน
งานบริการขององค์การบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 17,000.00 20,000.00 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 17,000.00 20,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 8,420,260.93 7,628,646.21 11,240,900.00 10,782,981
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 869,336.00 918,780.00 1,259,000.00 14.42 % 1,440,500

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 687,836.00 759,960.00 820,000.00 6.1 % 870,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,611,172.00 1,732,740.00 2,133,000.00 2,364,500
รวมงบบุคลากร 1,611,172.00 1,732,740.00 2,133,000.00 2,364,500
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 5,550.00 220,000.00 9.09 % 240,000

คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 80,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 8,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 5,950.00 7,099.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 41,950.00 48,649.00 320,000.00 248,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
0.00 395.90 0.00 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 90,452.00 40,376.00 0.00 100 % 60,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบล
ตาดกลอย

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้โดยการจัดทําแผนที่ภาษี

0.00 300,000.00 40,000.00 -25 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,900.00 2,460.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 92,352.00 343,231.90 210,000.00 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,419.00 39,994.00 50,000.00 -40 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,040.00 42,022.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 71,459.00 82,016.00 100,000.00 60,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0.00 4,800.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 4,800.00 10,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 205,761.00 478,696.90 640,000.00 448,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางาน 16,000.00 8,000.00 0.00 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

คอมพิวเตอร์ All in one สําหรับสํานักงาน 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,900.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 39,900.00 24,500.00 35,000.00 23,000
รวมงบลงทุน 39,900.00 24,500.00 35,000.00 23,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,856,833.00 2,235,936.90 2,808,000.00 2,836,300
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,277,093.93 9,864,583.11 14,048,900.00 13,619,281

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 15,800.00 50,000.00 -60 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 15,800.00 50,000.00 20,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนใน
การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนใน
การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน

13,840.00 6,329.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่าของเครือ
ขายความรวมมือในการควบคุมไฟป่า

38,999.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน
สํานักงาน อบต.ตาดกลอย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาดกลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. 
ตําบลตาดกลอย

0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.ตาดกลอย

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.ตาดกลอย

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 52,839.00 6,329.00 140,000.00 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 35,600.00 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 14,000.00 7.14 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 49,600.00 55,000
รวมงบดําเนินงาน 52,839.00 22,129.00 239,600.00 205,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
จราจร

0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 18,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 18,000.00 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 52,839.00 22,129.00 267,600.00 205,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 52,839.00 22,129.00 267,600.00 205,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 326,760.00 349,440.00 380,000.00 10.53 % 420,000

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000.00 324,000.00 404,000.00 1.73 % 411,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000.00 36,000.00 36,000.00 -33.33 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 728,760.00 751,440.00 862,000.00 897,000
รวมงบบุคลากร 728,760.00 751,440.00 862,000.00 897,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 280,000.00 -2.14 % 274,000
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 285,000.00 284,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 73,752.00 52,692.00 80,000.00 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 54,158.00 73,226.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,530.00 888.00 50,000.00 -80 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 129,440.00 126,806.00 230,000.00 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 46,032.00 41,258.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 29,992.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,420.00 24,731.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 95,452.00 95,981.00 245,000.00 165,000
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รวมงบดําเนินงาน 224,892.00 222,787.00 760,000.00 649,000
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน 4,500.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0.00 0.00 10,900.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 0.00 217,000.00 0.00 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 99,000.00 -100 % 0

ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 32,000.00 -100 % 0

พัดลมโคจรติดเพดาน 22,100.00 0.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดผนัง 14,300.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

เก้าอี้พลาสติก 46,920.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า 81,250.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพ ระบบดิจิตอล 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0.00 0.00 0.00 100 % 6,700
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

23,700.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 239,770.00 217,000.00 201,400.00 30,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กกกล้วยนวน

0.00 65,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วังขอน

0.00 69,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย

0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรั้ว ศพด.วังขอน 189,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 189,000.00 134,000.00 200,000.00 0
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รวมงบลงทุน 428,770.00 351,000.00 401,400.00 30,200
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 200,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,382,422.00 1,325,227.00 2,023,400.00 1,776,200
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,148,820.00 1,217,820.00 1,300,000.00 10.77 % 1,440,000

เงินวิทยฐานะ 77,000.00 119,000.00 168,000.00 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 700,920.00 724,800.00 840,000.00 5.24 % 884,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 19,260.00 14,580.00 14,400.00 0 % 14,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,946,000.00 2,076,200.00 2,322,400.00 2,506,400
รวมงบบุคลากร 1,946,000.00 2,076,200.00 2,322,400.00 2,506,400
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,740.00 3,740.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 3,740.00 3,740.00 10,000.00 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 100 % 749,650

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

736,760.00 0.00 801,070.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 
ศูนย์ เด็กนักเรียนทั้งหมด จํานวน 108 คน

0.00 727,450.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 736,760.00 727,450.00 801,070.00 749,650
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 100 % 1,189,422

คาอาหารเสริม (นม) 1,183,134.24 1,067,549.62 1,175,930.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,183,134.24 1,067,549.62 1,175,930.00 1,189,422
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รวมงบดําเนินงาน 1,923,634.24 1,798,739.62 1,987,000.00 1,949,072
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 7 โรงเรียน

2,142,400.00 1,895,100.00 1,980,000.00 -100 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 7 โรงเรียน

0.00 0.00 0.00 100 % 2,100,000

รวมเงินอุดหนุน 2,142,400.00 1,895,100.00 1,980,000.00 2,100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,142,400.00 1,895,100.00 1,980,000.00 2,100,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,012,034.24 5,770,039.62 6,289,400.00 6,555,472
รวมแผนงานการศึกษา 7,394,456.24 7,095,266.62 8,312,800.00 8,331,672

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 118,408.80 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

43,905.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 162,313.80 0.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 162,313.80 0.00 0.00 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 2,400,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,400,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 162,313.80 0.00 0.00 2,400,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่อยู
ในความรับผิดชอบของ อบต.ตาดกลอย

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการบ้านนาอยู หมูบ้านสะอาด ชุมชน
ปลอดขยะ

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0.00 117,031.40 100,000.00 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะติดเชื้อในชุมชน

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน 
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัดติยราชนารี     

0.00 27,990.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะ
เปยก และสิ่งปฏิกูล

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 145,021.40 190,000.00 360,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 80,000.00 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 145,021.40 270,000.00 430,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล 0.00 1,300.00 0.00 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 1,300.00 10,000.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 1,300.00 10,000.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน (อสม.) เชิงรุก

0.00 0.00 0.00 100 % 67,500

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน (อสม.) เชิงรุก

0.00 0.00 67,500.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 67,500.00 67,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 67,500.00 67,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 146,321.40 347,500.00 497,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 162,313.80 146,321.40 347,500.00 2,897,500
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน 

0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวังขอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน   

234,403.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ผู้
ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกกกล้วยนวน 

0.00 174,694.00 0.00 0 % 0

โครงการสงเคราะห์นักเรียนผู้มีรายได้น้อย ผู้
ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกกกล้วยนวน (รถรับ-สงนักเรียน)

0.00 0.00 0.00 100 % 250,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส 60,000.00 1,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 294,403.00 175,694.00 250,000.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 294,403.00 175,694.00 250,000.00 250,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 294,403.00 175,694.00 250,000.00 250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 294,403.00 175,694.00 250,000.00 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 631,260.00 669,600.00 750,000.00 4.46 % 783,480

เงินประจําตําแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,114,306.00 1,124,160.00 634,600.00 -3.88 % 610,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 135,248.00 124,680.00 56,500.00 22.12 % 69,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,922,814.00 1,960,440.00 1,483,100.00 1,504,480
รวมงบบุคลากร 1,922,814.00 1,960,440.00 1,483,100.00 1,504,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 37,900.00 271,500.00 -4.24 % 260,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000
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คาเชาบ้าน 36,000.00 36,000.00 42,000.00 14.29 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0.00 0.00 0.00 100 % 29,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 9,750.00 30,000.00 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 20,350.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 56,350.00 83,650.00 353,500.00 347,800
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 6,400.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 26,312.00 450.00 0.00 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ      
0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกล องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ์

0.00 0.00 291,000.00 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 173,072.00 259,350.00 140,000.00 -28.57 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 205,784.00 259,800.00 461,000.00 160,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 22,221.00 21,144.00 24,000.00 25 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 39,760.00 48,220.00 28,000.00 7.14 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 77,937.00 0.00 45,000.00 55.56 % 70,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 14,415.00 0.00 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,830.00 45,970.00 50,000.00 -40 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 179,748.00 129,749.00 147,000.00 160,000
รวมงบดําเนินงาน 441,882.00 473,199.00 961,500.00 667,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นั่งทํางาน 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 8,800.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 7,390.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,190.00 0.00 22,000.00 22,000
รวมงบลงทุน 53,190.00 0.00 22,000.00 22,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,417,886.00 2,433,639.00 2,466,600.00 2,194,280
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์
และรอบบริเวณที่ทําการ อบต.ตาดกลอย

0.00 320,000.00 0.00 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 สาย
ห้วยสีเสียด 2

0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 สาย
วัดห้วยก้างปลา (บริเวณนานายดอน)

0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4 สายไร
นายประยูร

0.00 258,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 สายวัง
เกิ้ง-วังข้าวหลาม

0.00 99,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่1 สาย
ห้วยชมพู1

0.00 119,000.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้าบอขยะ หมูที่ 2

0.00 0.00 517,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้าหมูบ้าน หมูที่ 8

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกน้อย-โคกสูง หมูที่ 3

0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกบ้านใหม หมูที่ 6 

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซําเหม็น หมูที่ 2

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเจียน หมูที่ 5

0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านผู้ชวยทํานอง หมูที่ 5

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอก้อย หมูที่ 5

0.00 0.00 24,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอโล หมูที่ 5

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพออเนก หมูที่ 5

0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอุม หมูที่ 1

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังเวิน-อุมกะทาด หมูที่ 6

0.00 0.00 170,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดน้ําจั้น หมูที่ 8

0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดเนินสวาง หมูที่ 1

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลแดง-หนองปลาติ้ว หมูที่ 8

0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยก้างปลา-หนองปลาติ้ว หมูที่ 3

0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยงวงช้าง หมูที่ 2

0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยชมพู1 หมูที่ 1

0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยบ้านเกา หมูที่ 1

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง 4 หมูที่ 7

0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง3 หมูที่ 7

0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยลึก หมูที่ 1

0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยลึกสายลาง หมูที่ 8

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยเหลาหญ้า หมูที่ 2

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยอิหม้อ-ซําไคร้ หมูที่ 3

0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหุบป่าบง หมูที่ 9

0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 สายห้วยชมพู 1

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 สายห้วยชมพู 3

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 ซอยเข้าบอขยะองค์การบริหารสวน
ตําบลตําบลตาดกลอย

200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 ซอยบ้านนายสมัคร

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 ซอยห้วยกําพี้

147,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 สายโคกน้อย-โคกสูง

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 สายห้วยลาดกลอย

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 4 สายข้างบ้านนางแหยม

285,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 สายภูกกแหน

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 สายไรพออิ๋ว

99,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 สายสามแยกบ้านวังเวิน

199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 สายเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วย
นวน

199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 สายวังมวง-น้ําจั้น

100,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 สายห้วยโป่งน้ํา

199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่3 สายตาดกลอยเหนือ-หนองกางแกว

199,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วเมทัลชีทรอบสถานที่ทิ้ง
ขยะ อบต.ตาดกลอย หมูที่ 2

0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 1

0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน หมู
ที่1

0.00 79,000.00 0.00 0 % 0
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โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 3 
บ้านตาดกลอยเหนือ

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 4 
บ้านตาดกลอยใต้

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 5 
บ้านตาดขา

0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปาบาดาลหมู
บ้าน หมูที่ 4  คุ้มวัดตาดกลอยใต้

0.00 38,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็นที่
ทําการกองชาง อบต.ตาดกลอย พร้อม
ครุภัณฑ์

0.00 0.00 357,500.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,221,000.00 1,111,000.00 3,684,500.00 0
รวมงบลงทุน 2,221,000.00 1,111,000.00 3,684,500.00 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมูที่ 2 บ้านห้วยอีจีน

97,295.10 0.00 0.00 0 % 0
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อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมูที่ 4 บ้านตาดกลอยใต้

18,345.15 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
หมูที่ 8 บ้านวังมวง

96,489.39 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหลมเกา

0.00 347,241.75 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 212,129.64 347,241.75 220,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 212,129.64 347,241.75 220,000.00 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 2,433,129.64 1,458,241.75 3,904,500.00 0
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจัดทําปุยหมักชีวภาพจาก
การคัดแยกขยะเปยกในครัวเรือนชุมชน
ตําบลตาดกลอย ประจําป 2563

0.00 29,550.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 29,550.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 0.00 29,550.00 0.00 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย 
หมูที่ 2 บ้านห้วยอีจีน

0.00 80,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 80,000.00 0.00 0
รวมงบลงทุน 0.00 80,000.00 0.00 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 109,550.00 0.00 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,851,015.64 4,001,430.75 6,371,100.00 2,194,280

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ตําบล) เพื่อแก้ไข/จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ตําบล) เพื่อปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน เพื่อ
ทบทวนจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0
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โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน เพื่อ
ทบทวนจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการจัดดอกไม้สดเบื้องต้น 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการสานตระกร้าจากเส้น
พลาสติก

0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ "การทําขนม
ไทย"

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสานสายใยรักคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมสานสายใยรักคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมสตรีตําบล
ตาดกลอย

26,670.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมเข้าถึงสิทธิคนพิการ ประจําป 
2562

19,990.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ.2540 แกผู้นํา
ชุมชน/บุคลากร อบต. และประชาชนทั่วไป

0.00 0.00 8,880.00 -100 % 0

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตาม พรบ
.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ.2540 แกผู้นํา
ชุมชน/บุคลากร อบต. และประชาชนทั่วไป

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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โครงการอบรมสงเสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการจับจีบผ้า 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําขนมไทย 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการอบรมสงเสริมอาชีพการทําบายศรี 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 126,660.00 0.00 128,880.00 50,000
ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 2,800.00 0
รวมงบดําเนินงาน 126,660.00 0.00 131,680.00 50,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์ตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดเพชรบูรณ์   

35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 35,000.00 0.00 35,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 35,000.00 0.00 35,000.00 0
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รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 161,660.00 0.00 166,680.00 50,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 161,660.00 0.00 166,680.00 50,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้าน

0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้านต้านยาเสพติด "ตาดกลอย
เกมส์ 63"

0.00 215,180.00 0.00 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้านต้านยาเสพติด "ตาดกลอย
เกมส์ 64"

0.00 0.00 241,120.00 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้านและกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

238,780.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 238,780.00 215,180.00 241,120.00 250,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 71,990.00 44,590.00 0.00 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 71,990.00 44,590.00 0.00 0
รวมงบดําเนินงาน 310,770.00 259,770.00 241,120.00 250,000
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 310,770.00 259,770.00 241,120.00 250,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานประเพณีแขงขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2563      

0.00 136,400.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและเทศกาลอาหารสะอาดรส
ชาติอรอย

50,000.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและเทศกาลอาหารสะอาดรส
ชาติอรอย

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2562

0.00 175,400.00 0.00 0 % 0
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โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ประจําป 2563

0.00 0.00 40,400.00 -100 % 0

โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามราชกุมารี ประจําป 2561

155,300.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0.00 88,730.00 0.00 0 % 0

โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
ประจําป 2562

58,575.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
ประจําป 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 102,730.00 0.00 91,230.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 366,605.00 450,530.00 131,630.00 130,000
รวมงบดําเนินงาน 366,605.00 450,530.00 131,630.00 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําป 2565

0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2563 

0.00 25,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปงบประมาณ พ
.ศ.2564

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนงานประเพณีแขงขันเรือยาวอําเภอ
หลมเกา ประจําป 2561

50,000.00 0.00 0.00 0 % 0

อุดหนุนตกแตงขบวนรถบุปผชาติของอําเภอ
หลมเกา รวมงานมะขามหวานนครบาล 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําป 2562

25,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 75,000.00 25,000.00 30,000.00 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 441,605.00 475,530.00 161,630.00 160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 752,375.00 735,300.00 402,750.00 410,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดังนายเพชร หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดชัยมงคล หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 100 % 80,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกน้อย-โคกสูง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอต๋อง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาใหญ หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 6

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาติ้ว หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยขี้ตม หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยชมพู 2 หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโต๊บโก๊บ-ภูซาง หมูที่ 3

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง 2 หมูที่ 7

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการกอสร้างระบบประปาบาดาลหมู
บ้าน หมูที่ 4

0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส.ล
. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1

0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส.ล
. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

โครงการกอสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 9

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการกอสร้างศาลาธรรมสังเวช หมูที่ 5 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. สายภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 8

0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,750,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 1,750,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

0.00 0.00 0.00 100 % 250,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 250,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 250,000

รวมงานก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,000,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 2,000,000
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริม อนุรักษ์ ฟนฟู บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับ
ปรุงทัศนียภาพ (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 
ประจําปงบประมาณ 2564

0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว ปลูกสมุนไพร "ฟ้า
ทะลายโจร"

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ศูนย์ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 40,000.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 40,000.00 10,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 40,000.00 10,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ "ปั่น ปลูก ปลอย" เพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมอยางยั่งยืน

0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 40,000.00 20,000

รวมทุกแผนงาน 33,498,405.61 31,935,974.88 42,000,000.00 42,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

อําเภอหลมเกา   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,022,267 บาท
งบกลาง รวม 12,022,267 บาท

งบกลาง รวม 12,022,267 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 กําหนดให้พนักงานออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ตั้งตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561
สมทบใน อัตรา 0.2-1.0% ของอัตรคาจ้างตอปี
เป็นเงินทดแทนให้แกลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย
เจ็บปวย ถึงแกความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,862,400 บาท

- โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จํานวน      1,004   ราย   รายละเอียดดังนี้
60 - 69 ปี   จํานวน 600 บาท/เดือน     จํานวน  621  ราย
เป็นเงิน      4,471,200      บาท
70 - 79 ปี   จํานวน 700 บาท/เดือน     จํานวน  258  ราย
เป็นเงิน   2,167,200  บาท
80 - 89 ปี   จํานวน 800 บาท/เดือน     จํานวน  115  ราย
เป็นเงิน      1,104,000  บาท
90  ปีขึ้นไป  จํานวน 1,000 บาท/เดือน  จํานวน    10  ราย
เป็นเงิน         120,000  บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,757,600 บาท
- โครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหผูพิการหรือ

ทุพพลภาพ

(เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการสงเสริมสวัสดิการทางสังคม

ใหแกผูพิการและทุพพลภาพ) จํานวน  270 ราย

รายละเอียดดังนี้

18 ปขึ้นไป   จํานวน 800 บาท/เดือน       จํานวน  251   ราย

เปนเงิน      2,409,600      บาท

ตํ่ากวา 18 ป   จํานวน 1,000 บาท/เดือน   จํานวน   29  ราย

เปนเงิน         348,000      บาท
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท
- โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส)
จํานวน  10  ราย รายละเอียดดังนี้
รายละ 500 บาท/เดือน     จํานวน   10     ราย
เป็นเงิน         60,000      บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่จําเป็นเรงดวนหรือเกิดสาธารณ
ภัย เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 427,267 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
บําเหน็จปกติ เงินเดือนเดือนสุดท้าย 19,720 บาท
คูณด้วย 260 เดือน หารด้วย 12
เป็นเงิน      427,267     บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัตในงบประมาณรายจายบระจําปี ทุกหมวด ทุกประเภท
โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
หรือเงินอุดหนุน ตามอัตราตามที่กฎหมายกําหนด ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 และตามหนังสือ สํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบไม
น้อยกวาร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นไม
รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้านบาท ของเงินที่ได้รับจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายกรณีพนักงานสวนตําบล ถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายกรณีพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,782,981 บาท

งบบุคลากร รวม 8,292,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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    

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:43:51 หน้า : 5/47



คาตอบแทนพิเศษนายก/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 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

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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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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 5,894,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  7  อัตรา

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:43:51 หน้า : 7/47



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ     จํานวน  1  อัตรา
3,500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
เป็นเงิน   42,000   บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  จํานวน  2  อัตรา
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
7,000 บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
เป็นเงิน  84,000  บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ  จํานวน  1  อัตรา
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
7,000 บาท/เดือน  รวม 12  เดือน
เป็นเงิน  84,000  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน   8  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  12  อัตรา         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 292,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ      จํานวน    2  อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน  12  อัตรา      

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาคาความเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
ของพนักงานจ้าง งานจัดเก็บและกวาดขยะมูลฝอย
รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนยหรือหนวยกําจัดขยะมูลฝอย
และพนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน  5  อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 2,409,561 บาท
ค่าตอบแทน รวม 716,061 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 495,261 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้    445,261    บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้    50,000    บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 42,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 823,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจด้าน
งานบริการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
คาตออายุและดูแลเว็ปไซต อบต
.ตาดกลอย www.tadkloi.go.th  คาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ
คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ตั้งไว้    60,000    บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง คาพิธีเปิดอาคารตางๆ และคาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อาทิ คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนคณะกรรมการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ โครงการกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125
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โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ให้แกบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126
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โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124

โครงการอบรมให้ความรู้แกบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 153,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้  เต็นท ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ํายาลบ
คําผิด หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ หนังสือพิมพ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ หม้อแปลง ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส ไฟฉายสปอรตไลทและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา
น้ํายาล้างจาน  ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน เหล็กเส้น
จอบ เสียม สิ่ว ชะแลง คีม เลื่อย ตะปู ไม้ตางๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แมแรง
คีมล๊อคกุญแจปากตาย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน
น้ํามันเบรก ไขควง แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนตและอื่นๆ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ โปสเตอร พูกัน สี ป้ายโฆษณา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร
และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
และกิจการประปา หอกระจายขาวไร้สาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ตาดกลอย

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
อากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาบริการเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต
ตําบล สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย และ
คาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
ที่เข้ารายจายประเภทนี้

งบลงทุน รวม 62,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับพนักงาน
อบต.ตาดกลอย
จํานวน   1  ตัวๆ ละ 1,500  บาท
ตั้งไว้    1,500  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยก
เลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)

โต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
ลิ้นชัก 7 ชอง พร้อมกุญแจ หน้า PVC
จํานวน  1  ตัวๆ ละ 8,000 บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยก
เลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน  2  เครื่องๆ ละ  22,000  บาท
ตั้งไว้  44,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน  2  เครื่องๆ ละ  4,300  บาท
ตั้งไว้    8,600   บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

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

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,836,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,364,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,364,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,440,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง
พนักงานสวนตําบล    จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 870,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  สังกัดกองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  3  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง
  พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา         
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งบดําเนินงาน รวม 448,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้    200,000    บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้      40,000    บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน คาจ้างแรงงานชั่วคราว คาเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ,คาธรรมเนียมตาง คาลงทะเบียนตางๆ และ
รายจายอื่นๆ ในประเภทนี้         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2564)

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทําแผนที่
ภาษี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2564)

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน
ตู้ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ฯลฯ หรือรายจายอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทนี้ 

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม
น้ํายาลบคําผิด หมึกถายเอกสาร ตรายาง สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
งบลงทุน รวม 23,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  23,000  บาท
ตั้งไว้  23,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)  ที่ชวยปฏิบัติงาน/กิจกรรมของ
อบต.ตาดกลอย ในงาน/กิจกรรม หรือชวงเทศกาลสําคัญๆ
เชน งานประเพณีลอยกระทง เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสํานักงาน อบต.ตาดกลอย 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115

โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน
/สมัครสมาชิกใหม อปพร. ในทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้การชวยเหลือผู้ประสบภัยและชวยปฏิบัติ
งานภายใน อบต.ตาดกลอย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต
.ตาดกลอย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายชุดกู้ชีพและเครื่องแตงกาย
ชุดป้องกันฯ (เสื้อกั๊กแขนสั้นออกปฏิบัติงาน)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน หัวฉีดน้ํายาดับเพลิง
ถังดับเพลิง ทอดูดตัวหนอน สายสงน้ําดับเพลิง และอุปกรณที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,776,200 บาท

งบบุคลากร รวม 897,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 897,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองการศึกษาฯ
  พนักงานสวนตําบล    จํานวน  1  อัตรา          
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 411,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป         จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สังกัดกองการ
ศึกษาฯ
  พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  2  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 649,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 274,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้    244,000  บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้     30,000   บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษาฯ

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ (เป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างที่มีอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน จ้างเหมาสูบน้ํา จ้างเหมากําจัดแมลงวัน คาเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และ
รายจายอื่นในประเภทนี้     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
ลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทางไป
ราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
หรือหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร โต๊ะ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม
น้ํายาลบคําผิด หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ
ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ และรายจายอื่นที่อยูในประเภทนี้     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายา
ล้างจาน คูลเลอรน้ํา ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย     ตั้งไว้    10,000  บาท
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน         ตั้งไว้    10,000  บาท
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน ตั้งไว้    10,000  บาท     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ โปสเตอร พูกัน สี  ป้ายโฆษณา ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับหมูบ้าน จํานวน 9 หมูบ้าน
เชน ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกวอลเลยบอล ตะกร้อ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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รวม 30,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,200 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 6,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
   ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,700 บาท 
ตั้งไว้  6,700  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคามาตฐานครุภัณฑสํานักงานประมาณ)  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน * สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  16,000  บาท
ตั้งไว้  16,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  7,500  บาท
ตั้งไว้  7,500  บาท
( พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอหลมเกา จํานวน 200,000 บาท

- โครงการติดตั้งหม้อแปลง 30 แอมป์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย
   ตั้งไว้   200,000  บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,555,472 บาท
งบบุคลากร รวม 2,506,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,506,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,440,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานครู  จํานวน  4  อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยฐานะ สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานครู  จํานวน  4  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 884,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป          จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,949,072 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร สังกัดกองการ
ศึกษาฯ ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 749,650 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 749,650 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย เด็กนักเรียน จํานวน 94 คน
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

อัตราคนๆ ละ 1,700  บาท/ปี 
  ตั้งไว้     159,800    บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน

อัตราคนๆ ละ 21  บาท/วัน จํานวน 245 วัน
  ตั้งไว้      483,6300    บาท
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน

อัตราคนๆ ละ 200 บาท/ปี 
  ตั้งไว้       18,800     บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน

อัตราคนๆ ละ 200 บาท/ปี 
  ตั้งไว้       18,800     บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนๆ ละ 300 บาท/ปี 
ตั้งไว้       28,200     บาท
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อัตราคนๆ ละ 430 บาท/ปี 
ตั้งไว้         40,420    บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท

0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:43:51 หน้า : 30/47



ค่าวัสดุ รวม 1,189,422 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,189,422 บาท

- คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 โรงเรียน
นักเรียนจํานวน 491 คนๆ ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
ตั้งไว้      998,302    บาท
  โรงเรียนบ้านตาดกลอย        จํานวน 142  คน
  โรงเรียนบ้านวังขอน            จํานวน   71  คน
  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา     จํานวน   26  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน          จํานวน 115  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโปงน้ํา  จํานวน  34  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนา   จํานวน   47  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนาสาขากกกล้วยนวน จํานวน 56 คน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107    

- คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จํานวน 3 ศูนย
เด็กนักเรียนจํานวน 94 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
ตั้งไว้     191,120     บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 7 โรงเรียน

จํานวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  7  โรงเรียน
นักเรียน 491  คนๆ ละ  21  บาท/วัน  จํานวน  200  วัน
  โรงเรียนบ้านตาดกลอย        จํานวน 142  คน
  โรงเรียนบ้านวังขอน            จํานวน   71  คน
  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา     จํานวน   26  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน          จํานวน 115  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโปงน้ํา  จํานวน  34  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนา   จํานวน   47  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนาสาขากกกล้วยนวน จํานวน 56 คน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,400,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ําากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดท้าย
จํานวน  1  คันๆ ละ 2,400,000  บาท
ตั้งไว้    2,400,000   บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคามาตฐานครุภัณฑสํานักงานประมาณ)

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:43:51 หน้า : 32/47



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 497,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตาม
โครงการ/กิจกรรม เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้าย คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการบ้านนาอยู หมูบ้านสะอาด ชุมชนปลอดขยะ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาป้าย คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
อาทิ คาจัดซื้อน้ํายาเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 , ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะติดเชื้อในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ
คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปฌิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ
ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุงมือ เครื่องวัดน้ําฝน
วัสดุที่ใช้ในการชวยเหลือพยาบาลและอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับพนักงานกู้ฉีพ
ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล และพนักงานประจํารถเก็บขยะ
รวมทั้งงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) เชิง
รุก

จํานวน 67,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายในการดําเนินงาน
ของ 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 119
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสงเคราะหนักเรียนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกก
กล้วยนวน (รถรับ-สงนักเรียน)

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง เชน จ้างเหมารถรับ-สง เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กกกล้วยนวน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,194,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,504,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,504,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 783,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง
พนักงานสวนตําบล    จํานวน 2  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 1  อัตรา
ผู้อํานวยการกองชาง
3,500    บาท/เดือน     รวม    12    เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง
  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน   2  อัตรา  
  พนักงานจ้างทั่วไป            จํานวน   3  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 69,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สังกัดกองชาง
  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน  2  อัตรา
  พนักงานจ้างทั่วไป            จํานวน  3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 667,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 347,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้     110,000     บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้      150,000    บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดกองชาง

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
คาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และทดสอบคุณภาพน้ํา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถอีแต๋น รถบรรทุกขยะ เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม
น้ํายาลบคําผิด หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ ตรายาง
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส
เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน สี แปรง
ทาสี ไม้ตางๆ ตะปู ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก
แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
กบัคอมพิวเตอร

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล *
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  22,000  บาท
ตั้งไว้  22,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

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

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตําบล) เพื่อแก้ไข/จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
(ระดับตําบล) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน เพื่อทบทวนจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน
เพื่อทบทวนจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ "การทําขนมไทย" จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116
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โครงการฝึกอบรมสานสายใยรักคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ.2540 แก
ผู้นําชุมชน/บุคลากร อบต. และประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหมูบ้าน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ ระหวางหมูบ้านต้านยาเสพติด "ตาดกลอยเกมส 65"
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนมเส้นหลมเกาและเทศกาล
อาหารสะอาดรสชาติอรอย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113

โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงานประเพณีวันสงกรานตและ
วันผู้สูงอายุ ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ 
ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ ประจําปี พ.ศ.2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,750,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,750,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดังนายเพชร 
หมูที่ 3

จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 33.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  82.50  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดชัยมงคล
 หมูที่ 2

จํานวน 80,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 45.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  135.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 80,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย-โคกสูง 
หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 54.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  162.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอต๋อง หมูที่ 3 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 33.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  82.50  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000   บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาใหญ หมูที่ 4 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 28.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  84.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 28.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  84.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน
หมูที่ 6

จํานวน 100,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 2 จุด ระยะทางรวม 
56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 168.00 ตร.ม.
ตั้งไว้  100,000  บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาติ้ว หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 57.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  171.00  ตร.ม.
ตั้งไว้  100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขี้ตม หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 43.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  172.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 100,000.00.-บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชมพู 2 หมูที่ 1 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 34.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  85.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโต๊บโก๊บ-ภูซาง 
หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 67.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  167.50  ตร.ม.
ตั้งไว้ 100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโปงน้ํา หมูที่ 9 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 2 จุด ระยะทางรวม
41.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  164.00  ตร.ม.
ตั้งไว้   100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยางแคง 2 
หมูที่ 7

จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 27.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  81.00  ตร.ม.
ตั้งไว้  50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91

โครงการกอสร้างระบบประปาบาดาลหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 200,000 บาท

- ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.กําหนด
ตั้งไว้  200,000   บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 35

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส.ล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ตามแบบอบต.กําหนด
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89
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โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส.ล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 จํานวน 120,000 บาท

ปริมาณงาน  ตามแบบอบต.กําหนด
ตั้งไว้ 120,000  บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ระบบ
ประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 9

จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ขนาดไมน้อยกวา 2,500 วัตต
ตั้งไว้   100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97

โครงการกอสร้างศาลาธรรมสังเวช หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

- ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.กําหนด
ตั้งไว้   200,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91

โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. จํานวน 2 จุด
ระยะทางรวม 67.00 ม. หนา 0.10 ม.
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  268.00  ตร.ม.
ตั้งไว้  100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอหลมเกา จํานวน 250,000 บาท

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน หมูที่ 6
ตั้งไว้   100,000  บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103  

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน หมูที่ 7
ตั้งไว้   150,000  บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103  
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ปลูก
สมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร"

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนองพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ปลูกสมุนไพร
"ฟ้าทะลายโจร"
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "ปั่น ปลูก ปลอย" เพื่ออนุรักษสิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ "ปั่น ปลูก ปลอย" เพื่ออนุรักษสิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

270,000

เงินสํารองจาย 120,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,757,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,862,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

427,267

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

380,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

270,000

เงินสํารองจาย 120,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,757,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,862,400

เงินชวยพิเศษ

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

427,267

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

380,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,713,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,670,000 1,295,000 610,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,990,500 1,860,000 783,480

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000 42,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง
เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

120,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,713,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 5,575,000

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,633,980

เงินประจําตําแหนง 336,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

304,000 38,400 69,000

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 168,000 48,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000 10,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

735,261 20,000 274,000 260,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

51,600 10,000 29,800

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 163,500 10,000 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 70,000 90,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

411,400

เงินวิทยฐานะ 168,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 216,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,289,261

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

91,400

ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 273,500

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

5,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 170,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ

20,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

160,000 100,000 50,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 350,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000

โครงการ "ปั่น ปลูก 
ปลอย" เพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมอยางยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมการ
รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยในพื้นที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบ
ต.ตาดกลอย

10,000

โครงการเข้ารวมงาน
วัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและ
เทศกาลอาหารสะอาด
รสชาติอรอย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ

20,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

310,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 350,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

5,000

โครงการ "ปั่น ปลูก 
ปลอย" เพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมอยางยั่งยืน

10,000 10,000

โครงการ/กิจกรรมการ
รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยในพื้นที่ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของ อบ
ต.ตาดกลอย

10,000

โครงการเข้ารวมงาน
วัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและ
เทศกาลอาหารสะอาด
รสชาติอรอย

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้าน

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์

10,000

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในการ
ดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการบ้านนาอยู หมู
บ้านสะอาด ชุมชน
ปลอดขยะ

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
(ระดับตําบล) เพื่อ
แก้ไข/จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมูบ้าน เพื่อ
ทบทวนจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้าน

250,000 250,000

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์

10,000

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุด
บริการประชาชนในการ
ดําเนินการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

โครงการบ้านนาอยู หมู
บ้านสะอาด ชุมชน
ปลอดขยะ

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 
(ระดับตําบล) เพื่อ
แก้ไข/จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการประชุม
ประชาคมหมูบ้าน เพื่อ
ทบทวนจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการปองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

200,000

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

50,000

โครงการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยภายใน
สํานักงาน อบต
.ตาดกลอย และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวังขอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วย
นวน

10,000

โครงการฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวนสมาชิก อปพร.

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต
.ตาดกลอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

200,000

โครงการปองกันและ
ระงับโรคติดตอ

50,000

โครงการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยภายใน
สํานักงาน อบต
.ตาดกลอย และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวังขอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วย
นวน

10,000

โครงการฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวนสมาชิก อปพร.

50,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต
.ตาดกลอย

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อบต. คณะผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ "การทําขนม
ไทย"

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อบต. คณะผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

50,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยว
กับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

20,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

10,000

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ "การทําขนม
ไทย"

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสาน
สายใยรักคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้โดยการจัดทํา
แผนที่ภาษี

30,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ
ติดเชื้อในชุมชน

30,000

โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุเนื่องในงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 
ประจําป 2565

โครงการสงเคราะห์นัก
เรียนผู้มีรายได้น้อย ผู้
ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาดกลอย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวังขอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกก
กล้วยนวน (รถรับ-สงนัก
เรียน)

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสาน
สายใยรักคนพิการและผู้
ดูแลคนพิการ

10,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้โดยการจัดทํา
แผนที่ภาษี

30,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ
ติดเชื้อในชุมชน

30,000

โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุเนื่องในงาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ 
ประจําป 2565

30,000 30,000

โครงการสงเคราะห์นัก
เรียนผู้มีรายได้น้อย ผู้
ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาดกลอย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวังขอน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกก
กล้วยนวน (รถรับ-สงนัก
เรียน)

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนองพระราช
ปณิธาน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ปลูกสมุนไพร "ฟา
ทะลายโจร"

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

749,650

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิ
ธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย ให้แกบุคลากร
ในองค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสนองพระราช
ปณิธาน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
ปลูกสมุนไพร "ฟา
ทะลายโจร"

10,000 10,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

749,650

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิ
ธาน ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟาจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

50,000 50,000

โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย ให้แกบุคลากร
ในองค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ขาวสาร พ.ศ.2540 แกผู้
นําชุมชน/บุคลากร อบต
. และประชาชนทั่วไป

10,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
ในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมในการปองกัน
การทุจริต

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แกบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล และ
สมรรถนะในการปฏิบัติ
งาน

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 10,000 70,000

วัสดุกีฬา 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูล
ขาวสาร พ.ศ.2540 แกผู้
นําชุมชน/บุคลากร อบต
. และประชาชนทั่วไป

10,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
ในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมในการปองกัน
การทุจริต

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้แกบุคลากรด้านการ
บริหารงานบุคคล และ
สมรรถนะในการปฏิบัติ
งาน

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

10,000

ค่าวัสดุ
วัสดุกอสร้าง 80,000

วัสดุกีฬา 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 30,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 30,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,219,422

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 10,000 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 80,000 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาไฟฟา 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 45,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,249,422

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

วัสดุสํานักงาน 240,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาไฟฟา 300,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
สง

ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน 1,500

คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600

โต๊ะทํางาน 8,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

6,700

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:45:34 หน้า : 23/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เก้าอี้สํานักงาน 1,500

คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน

16,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

8,600

โต๊ะทํางาน 8,000

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) แบบ Smart 
TV

6,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดังนายเพชร หมู
ที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดชัยมงคล หมู
ที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกน้อย-โคกสูง 
หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอต๋อง หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาใหญ หมูที่ 4

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ 2,400,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดังนายเพชร หมู
ที่ 3

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดชัยมงคล หมู
ที่ 2

80,000 80,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกน้อย-โคกสูง 
หมูที่ 3

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอต๋อง หมูที่ 3

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาใหญ หมูที่ 4

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 6

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาติ้ว หมูที่ 
8

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยขี้ตม หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยชมพู 2 หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโต๊บโก๊บ-ภูซาง 
หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง 2 หมู
ที่ 7
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 6

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาติ้ว หมูที่ 
8

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยขี้ตม หมูที่ 1

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยชมพู 2 หมูที่ 1

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโต๊บโก๊บ-ภูซาง 
หมูที่ 3

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง 2 หมู
ที่ 7

50,000 50,000

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:45:34 หน้า : 28/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาบาดาลหมูบ้าน 
หมูที่ 4

โครงการกอสร้างระบบ
ระบายน้ําถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1

โครงการกอสร้างระบบ
ระบายน้ําถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

โครงการกอสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 9

โครงการกอสร้างศาลา
ธรรมสังเวช หมูที่ 5

โครงการซอมแซมถนน 
ค.ส.ล. สายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาบาดาลหมูบ้าน 
หมูที่ 4

200,000 200,000

โครงการกอสร้างระบบ
ระบายน้ําถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1

50,000 50,000

โครงการกอสร้างระบบ
ระบายน้ําถนน ค.ส.ล. 
ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

120,000 120,000

โครงการกอสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 9

100,000 100,000

โครงการกอสร้างศาลา
ธรรมสังเวช หมูที่ 5

200,000 200,000

โครงการซอมแซมถนน 
ค.ส.ล. สายภายในหมู
บ้าน หมูที่ 8

100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ 
ประจําป 2565

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจําปงบ
ประมาณ 2565

19,000

โครงการสงเสริมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน (อสม.) เชิงรุก

67,500

อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

200,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 
7 โรงเรียน

2,100,000

รวม 12,022,267 13,619,281 205,000 8,331,672 2,897,500 250,000 2,194,280 50,000

วันที่พิมพ : 30/8/2564  10:45:34 หน้า : 31/32



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ 
ประจําป 2565

30,000 30,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ์ ประจําปงบ
ประมาณ 2565

19,000

โครงการสงเสริมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน (อสม.) เชิงรุก

67,500

อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

250,000 450,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 
7 โรงเรียน

2,100,000

รวม 410,000 2,000,000 20,000 42,000,000
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ภาคผนวก 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

อําเภอหลมเกา   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,022,267 บาท
งบกลาง รวม 12,022,267 บาท

งบกลาง รวม 12,022,267 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสบทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5 กําหนดให้พนักงานออกเงินสมทบเข้ากองทุน
ตั้งตามหนังสือสํานักงานประกันสังคม

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบกองทุนทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มีผลบังคับใช้ตั้งแตวันที่ 9 ธันวาคม 2561
สมทบใน อัตรา 0.2-1.0% ของอัตรคาจ้างตอปี
เป็นเงินทดแทนให้แกลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย
เจ็บปวย ถึงแกความตาย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,862,400 บาท

- โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
จํานวน      1,004   ราย   รายละเอียดดังนี้
60 - 69 ปี   จํานวน 600 บาท/เดือน     จํานวน  621  ราย
เป็นเงิน      4,471,200      บาท
70 - 79 ปี   จํานวน 700 บาท/เดือน     จํานวน  258  ราย
เป็นเงิน   2,167,200  บาท
80 - 89 ปี   จํานวน 800 บาท/เดือน     จํานวน  115  ราย
เป็นเงิน      1,104,000  บาท
90  ปีขึ้นไป  จํานวน 1,000 บาท/เดือน  จํานวน    10  ราย
เป็นเงิน         120,000  บาท

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,757,600 บาท
- โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ
(เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับโครงการสงเสริมสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผูพิการและทุพพลภาพ) จํานวน  270 ราย 

รายละเอียดดังนี้
18 ปีขึ้นไป   จํานวน 800 บาท/เดือน       จํานวน  251   ราย 

เป็นเงิน      2,409,600      บาท
ต่ำกวา 18 ปี   จํานวน 1,000 บาท/เดือน   จํานวน   29  ราย  
เป็นเงิน         348,000      บาท
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 60,000 บาท
- โครงการสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส) 

จํานวน  10  ราย รายละเอียดดังนี้

รายละ 500 บาท/เดือน     จํานวน   10     ราย

เปนเงิน         60,000      บาท

เงินสํารองจาย จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่จําเป็นเรงดวนหรือเกิดสาธารณ
ภัย เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 427,267 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา
บําเหน็จปกติ เงินเดือนเดือนสุดท้าย 19,720 บาท
คูณด้วย 260 เดือน หารด้วย 12
เป็นเงิน      427,267     บาท

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตาม
ข้อบัญญัตในงบประมาณรายจายบระจําปี ทุกหมวด ทุกประเภท
โดยไมต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้
หรือเงินอุดหนุน ตามอัตราตามที่กฎหมายกําหนด ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 และตามหนังสือ สํานักงาน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
31 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ สมทบไม
น้อยกวาร้อยละ 40 กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นไม
รวมเงินอุดหนุน ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้านบาท ของเงินที่ได้รับจัดสรร
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับ
สนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
ลงวันที่ 13 กันยายน 2561

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายกรณีพนักงานสวนตําบล ถึงแกความตาย

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายกรณีพนักงานจ้าง ถึงแกความตาย
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,782,981 บาท

งบบุคลากร รวม 8,292,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/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    
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คาตอบแทนพิเศษนายก/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 

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

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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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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 5,894,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  7  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงประเภทวิชาการ
ระดับชํานาญการพิเศษ     จํานวน  1  อัตรา
3,500  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
เป็นเงิน   42,000   บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  จํานวน  2  อัตรา
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
7,000 บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
เป็นเงิน  84,000  บาท

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

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ  จํานวน  1  อัตรา
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
7,000 บาท/เดือน  รวม 12  เดือน
เป็นเงิน  84,000  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน   8  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  12  อัตรา         

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 292,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ      จํานวน    2  อัตรา
และพนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน  12  อัตรา      

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาคาความเสี่ยงภัยตอสุขภาพ
ของพนักงานจ้าง งานจัดเก็บและกวาดขยะมูลฝอย
รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนยหรือหนวยกําจัดขยะมูลฝอย
และพนักงานจ้างทั่วไป        จํานวน  5  อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 2,409,561 บาท
ค่าตอบแทน รวม 716,061 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 495,261 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้    445,261    บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้    50,000    บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แก พนักงานสวนตําบลผู้มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 42,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 823,500 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจด้าน
งานบริการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
คาตออายุและดูแลเว็ปไซต อบต
.ตาดกลอย www.tadkloi.go.th  คาซักฟอก คาธรรมเนียมตางๆ
คาจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
ตั้งไว้    60,000    บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคารับรอง คาพิธีเปิดอาคารตางๆ และคาใช้จาย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริฯ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จาย
ในการประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ
คามหรสพ การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อาทิ คาวัสดุอุปกรณ 
คาตอบแทนคณะกรรมการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวเนื่องกับการจัดทําสื่อประชา
สัมพันธ โครงการกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125

วันที่พิมพ : 30/7/2564  12:04:15 หน้า : 11/47



โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย ให้แกบุคลากร
ในองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126
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โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124

โครงการอบรมให้ความรู้แกบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคล และ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 123
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 153,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ เครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้  เต็นท ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม น้ํายาลบ
คําผิด หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ ตรายาง ธงชาติ
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ หนังสือพิมพ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน สายอากาศหรือ
เสาอากาศสําหรับวิทยุ หม้อแปลง ไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า ฟิวส ไฟฉายสปอรตไลทและอุปกรณอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา
น้ํายาล้างจาน  ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะ กระจกเงา ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน เหล็กเส้น
จอบ เสียม สิ่ว ชะแลง คีม เลื่อย ตะปู ไม้ตางๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แมแรง
คีมล๊อคกุญแจปากตาย สัญญาณไฟฉุกเฉิน ยางนอก ยางใน
น้ํามันเบรก ไขควง แบตเตอรี่ กระจกมองข้างรถยนตและอื่นๆ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

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

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ โปสเตอร พูกัน สี ป้ายโฆษณา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร
และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 370,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
และกิจการประปา หอกระจายขาวไร้สาย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และอื่นๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ตาดกลอย

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
อากร คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรสาร คาบริการเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต
ตําบล สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย และ
คาสื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆ เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว
ที่เข้ารายจายประเภทนี้

งบลงทุน รวม 62,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,100 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน สําหรับพนักงาน
อบต.ตาดกลอย
จํานวน   1  ตัวๆ ละ 1,500  บาท
ตั้งไว้    1,500  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยก
เลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)

โต๊ะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
ลิ้นชัก 7 ชอง พร้อมกุญแจ หน้า PVC
จํานวน  1  ตัวๆ ละ 8,000 บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงานประมาณยก
เลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว.56
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2546)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล จํานวน 44,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จํานวน  2  เครื่องๆ ละ  22,000  บาท
ตั้งไว้  44,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
จํานวน  2  เครื่องๆ ละ  4,300  บาท
ตั้งไว้    8,600   บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

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

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 19,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 124
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,836,300 บาท
งบบุคลากร รวม 2,364,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,364,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,440,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง
พนักงานสวนตําบล    จํานวน  4  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 870,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  สังกัดกองคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  3  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง
  พนักงานจ้างทั่วไป           จํานวน  1  อัตรา         
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งบดําเนินงาน รวม 448,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้    200,000    บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้      40,000    บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 8,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดกองคลัง

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาแรงงาน คาจ้างแรงงานชั่วคราว คาเย็บ
หนังสือเข้าปกหนังสือ,คาธรรมเนียมตาง คาลงทะเบียนตางๆ และ
รายจายอื่นๆ ในประเภทนี้         

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาลงทะเบียน  คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองคความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นให้แกผู้บริหาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2564)

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทําแผนที่
ภาษี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
3749 ลงวันที่ 30 มิ.ย.2564)

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน
ตู้ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ฯลฯ หรือรายจายอื่นๆ ที่อยูใน
ประเภทนี้ 

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม
น้ํายาลบคําผิด หมึกถายเอกสาร ตรายาง สิ่งพิมพที่ได้
จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย
งบลงทุน รวม 23,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One
สําหรับงานประมวลผล
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  23,000  บาท
ตั้งไว้  23,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 205,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.)  ที่ชวยปฏิบัติงาน/กิจกรรมของ
อบต.ตาดกลอย ในงาน/กิจกรรม หรือชวงเทศกาลสําคัญๆ
เชน งานประเพณีลอยกระทง เทศกาลปีใหม เทศกาล
สงกรานต ฯลฯ
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ
ประชาชน ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสํานักงาน อบต.ตาดกลอย 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ 
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115

โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน
/สมัครสมาชิกใหม อปพร. ในทักษะความรู้ความสามารถ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้การชวยเหลือผู้ประสบภัยและชวยปฏิบัติ
งานภายใน อบต.ตาดกลอย
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต
.ตาดกลอย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เชน คาใช้
จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและ
อุปกรณ คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 115

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกายชุดกู้ชีพและเครื่องแตงกาย
ชุดป้องกันฯ (เสื้อกั๊กแขนสั้นออกปฏิบัติงาน)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน หัวฉีดน้ํายาดับเพลิง
ถังดับเพลิง ทอดูดตัวหนอน สายสงน้ําดับเพลิง และอุปกรณที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานดับเพลิง ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,776,200 บาท

งบบุคลากร รวม 897,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 897,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 420,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองการศึกษาฯ
  พนักงานสวนตําบล    จํานวน  1  อัตรา          
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 411,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป         จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สังกัดกองการ
ศึกษาฯ
  พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  2  อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 649,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 274,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้    244,000  บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้     30,000   บาท
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดกองการศึกษาฯ

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ (เป็นการจ้างเหมาบริการให้ผู้รับ
จ้างทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมิใชเป็นการประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติมครุภัณฑหรือสิ่งกอสร้างที่มีอยูในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เชน จ้างเหมาสูบน้ํา จ้างเหมากําจัดแมลงวัน คาเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ และ
รายจายอื่นในประเภทนี้     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
ลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทางไป
ราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุงรักษา
หรือหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร โต๊ะ ฯลฯ
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม
น้ํายาลบคําผิด หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ
ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ และรายจายอื่นที่อยูในประเภทนี้     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแปรง ไม้กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายา
ล้างจาน คูลเลอรน้ํา ฯลฯ สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย     ตั้งไว้    10,000  บาท
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน         ตั้งไว้    10,000  บาท
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน ตั้งไว้    10,000  บาท     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระดาษ โปสเตอร พูกัน สี  ป้ายโฆษณา ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับหมูบ้าน จํานวน 9 หมูบ้าน
เชน ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกวอลเลยบอล ตะกร้อ ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และ
อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
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รวม 30,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,200 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 6,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
แบบ Smart TV สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
   ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล 
ขนาด 32 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 6,700 บาท 
ตั้งไว้  6,700  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคามาตฐานครุภัณฑสํานักงานประมาณ)  

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
สําหรับงานสํานักงาน * สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  16,000  บาท
ตั้งไว้  16,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  7,500  บาท
ตั้งไว้  7,500  บาท
( พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอหลมเกา จํานวน 200,000 บาท

- โครงการติดตั้งหม้อแปลง 30 แอมป์ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย
   ตั้งไว้   200,000  บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,555,472 บาท
งบบุคลากร รวม 2,506,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,506,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,440,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานครู สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานครู  จํานวน  4  อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนวิทยฐานะ สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานครู  จํานวน  4  อัตรา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 884,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สังกัดกองการศึกษาฯ
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน  1  อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป          จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,949,072 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร สังกัดกองการ
ศึกษาฯ ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 749,650 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 749,650 บาท

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย เด็กนักเรียน จํานวน 94 คน
- เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

อัตราคนๆ ละ 1,700  บาท/ปี 
  ตั้งไว้     159,800    บาท
- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน

อัตราคนๆ ละ 21  บาท/วัน จํานวน 245 วัน
  ตั้งไว้      483,6300    บาท
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน

อัตราคนๆ ละ 200 บาท/ปี 
  ตั้งไว้       18,800     บาท
- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน

อัตราคนๆ ละ 200 บาท/ปี 
  ตั้งไว้       18,800     บาท
- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน
อัตราคนๆ ละ 300 บาท/ปี 
ตั้งไว้       28,200     บาท
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

อัตราคนๆ ละ 430 บาท/ปี 
ตั้งไว้         40,420    บาท
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท

0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565
(เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107
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ค่าวัสดุ รวม 1,189,422 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,189,422 บาท

- คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 โรงเรียน
นักเรียนจํานวน 491 คนๆ ละ  7.37  บาท  จํานวน  260  วัน
ตั้งไว้      998,302    บาท
  โรงเรียนบ้านตาดกลอย        จํานวน 142  คน
  โรงเรียนบ้านวังขอน            จํานวน   71  คน
  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา     จํานวน   26  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน          จํานวน 115  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโปงน้ํา  จํานวน  34  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนา   จํานวน   47  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนาสาขากกกล้วยนวน จํานวน 56 คน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107    

- คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จํานวน 3 ศูนย
เด็กนักเรียนจํานวน 94 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
ตั้งไว้     191,120     บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,100,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 7 โรงเรียน

จํานวน 2,100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  7  โรงเรียน
นักเรียน 491  คนๆ ละ  21  บาท/วัน  จํานวน  200  วัน
  โรงเรียนบ้านตาดกลอย        จํานวน 142  คน
  โรงเรียนบ้านวังขอน            จํานวน   71  คน
  โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา     จํานวน   26  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน          จํานวน 115  คน
  โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโปงน้ํา  จํานวน  34  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนา   จํานวน   47  คน
  โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนาสาขากกกล้วยนวน จํานวน 56 คน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 107     

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,400,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,400,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนตสูงสุด ไมต่ําากวา 170 กิโลวัตต แบบอัดท้าย
จํานวน  1  คันๆ ละ 2,400,000  บาท
ตั้งไว้    2,400,000   บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามราคามาตฐานครุภัณฑสํานักงานประมาณ)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 497,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยในพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตาม
โครงการ/กิจกรรม เชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้าย คาจ้าง
เหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการบ้านนาอยู หมูบ้านสะอาด ชุมชนปลอดขยะ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาป้าย คาจ้างเหมาบริการตางๆ คาอาหารและ
เครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 120

โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินตามโครงการ เชน คาวัสดุ
อุปกรณหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ
อาทิ คาจัดซื้อน้ํายาเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก ทรายกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย น้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
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โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ในการฝึกอบรม
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5
/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 , ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะติดเชื้อในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการ
คาวัสดุ คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปฌิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าฯ
ตามหนังสือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 119
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ ถุงมือ เครื่องวัดน้ําฝน
วัสดุที่ใช้ในการชวยเหลือพยาบาลและอื่นๆ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย สําหรับพนักงานกู้ฉีพ
ฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล และพนักงานประจํารถเก็บขยะ
รวมทั้งงานบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งบเงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 67,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) เชิง
รุก

จํานวน 67,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับคาใช้จายในการดําเนินงาน
ของ 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 119
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสงเคราะหนักเรียนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกก
กล้วยนวน (รถรับ-สงนักเรียน)

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้กับผู้รับจ้างทําอยางใด
อยางหนึ่ง เชน จ้างเหมารถรับ-สง เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กกกล้วยนวน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,194,280 บาท

งบบุคลากร รวม 1,504,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,504,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 783,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองชาง
พนักงานสวนตําบล    จํานวน 2  อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน 1  อัตรา
ผู้อํานวยการกองชาง
3,500    บาท/เดือน     รวม    12    เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง สังกัดกองชาง
  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน   2  อัตรา  
  พนักงานจ้างทั่วไป            จํานวน   3  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 69,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว สังกัดกองชาง
  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จํานวน  2  อัตรา
  พนักงานจ้างทั่วไป            จํานวน  3  อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 667,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 347,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 260,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตั้งไว้     110,000     บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85
ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจาย
คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ตั้งไว้      150,000    บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองชาง
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบล
สังกัดกองชาง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 29,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ สังกัดกองชาง

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ คาจ้างเหมาบริการตางๆ และ
คาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ และทดสอบคุณภาพน้ํา ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
คาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะเดินทาง
ไปราชการ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เชน รถยนต รถอีแต๋น รถบรรทุกขยะ เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระดาษ ดินสอ ปากกา แฟ้ม
น้ํายาลบคําผิด หมึกถายเอกสาร น้ําดื่ม แบบพิมพ ตรายาง
สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส
เข็มขัดรัดสายไฟ หลอดไฟฟ้า จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง เชน อิฐ หิน ปูน สี แปรง
ทาสี ไม้ตางๆ ตะปู ทอน้ํา และอุปกรณประปา ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก ตลับหมึก
แผนกรองแสง โปรแกรมคอมพิวเตอร และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยว
กบัคอมพิวเตอร

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก
สําหรับงานประมวลผล *
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ  22,000  บาท
ตั้งไว้  22,000  บาท
(พิจารณาจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 50,000 บาท

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

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตําบล) เพื่อแก้ไข/จัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น
(ระดับตําบล) เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน เพื่อทบทวนจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน
เพื่อทบทวนจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เชน

คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุเครื่องเขียน
และอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ "การทําขนมไทย" จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116
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โครงการฝึกอบรมสานสายใยรักคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลขาวสาร พ.ศ.2540 แก
ผู้นําชุมชน/บุคลากร อบต. และประชาชนทั่วไป

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรม เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการจัดสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
คากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารฯ คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
สําหรับงานนี้
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 116

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางหมูบ้าน จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความ
สัมพันธ ระหวางหมูบ้านต้านยาเสพติด "ตาดกลอยเกมส 65"
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 114

วันที่พิมพ : 30/7/2564  12:04:15 หน้า : 41/47



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนมเส้นหลมเกาและเทศกาล
อาหารสะอาดรสชาติอรอย

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113

โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงานประเพณีวันสงกรานตและ
วันผู้สูงอายุ ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานตามโครงการ เชน คารับรอง
(คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม) คาใช้จาย
พิธีทางศาสนา คาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คาใช้จายในการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจ้างเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ
การแสดง  และคาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธ และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ 
ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุน
งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ ประจําปี พ.ศ.2565
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 112

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,000,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,750,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,750,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโกดังนายเพชร 
หมูที่ 3

จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 33.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  82.50  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดชัยมงคล
 หมูที่ 2

จํานวน 80,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 45.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  135.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 80,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกน้อย-โคกสูง 
หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 54.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  162.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอต๋อง หมูที่ 3 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 33.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  82.50  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000   บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปาใหญ หมูที่ 4 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 28.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  84.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 4

จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 28.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  84.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน
หมูที่ 6

จํานวน 100,000 บาท

ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 2 จุด ระยะทางรวม 
56.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 168.00 ตร.ม.
ตั้งไว้  100,000  บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91  

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลาติ้ว หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 57.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  171.00  ตร.ม.
ตั้งไว้  100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยขี้ตม หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 43.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  172.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 100,000.00.-บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยชมพู 2 หมูที่ 1 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 34.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  85.00  ตร.ม.
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโต๊บโก๊บ-ภูซาง 
หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ระยะทาง 67.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  167.50  ตร.ม.
ตั้งไว้ 100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโปงน้ํา หมูที่ 9 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 2 จุด ระยะทางรวม
41.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  164.00  ตร.ม.
ตั้งไว้   100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 92

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยยางแคง 2 
หมูที่ 7

จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 27.00 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  81.00  ตร.ม.
ตั้งไว้  50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91

โครงการกอสร้างระบบประปาบาดาลหมูบ้าน หมูที่ 4 จํานวน 200,000 บาท

- ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.กําหนด
ตั้งไว้  200,000   บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 35

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส.ล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 จํานวน 50,000 บาท

- ปริมาณงาน  ตามแบบอบต.กําหนด
ตั้งไว้ 50,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89
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โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส.ล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2 จํานวน 120,000 บาท

ปริมาณงาน  ตามแบบอบต.กําหนด
ตั้งไว้ 120,000  บาท 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89

โครงการกอสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ระบบ
ประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 9

จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ขนาดไมน้อยกวา 2,500 วัตต
ตั้งไว้   100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97

โครงการกอสร้างศาลาธรรมสังเวช หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

- ปริมาณงาน ตามแบบ อบต.กําหนด
ตั้งไว้   200,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 91

โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

- ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. จํานวน 2 จุด
ระยะทางรวม 67.00 ม. หนา 0.10 ม.
หรือพื้นที่ไมน้อยกวา  268.00  ตร.ม.
ตั้งไว้  100,000  บาท
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82

งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค อําเภอหลมเกา จํานวน 250,000 บาท

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน หมูที่ 6
ตั้งไว้   100,000  บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103  

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําภายในหมูบ้าน หมูที่ 7
ตั้งไว้   150,000  บาท

ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103  
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ปลูก
สมุนไพร "ฟ้าทะลายโจร"

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนองพระราช
ปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว ปลูกสมุนไพร
"ฟ้าทะลายโจร"
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "ปั่น ปลูก ปลอย" เพื่ออนุรักษสิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ "ปั่น ปลูก ปลอย" เพื่ออนุรักษสิ่งแวดล้อมอยางยั่งยืน
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131
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