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สารบัญ 

 

                 หน้า 

 

ส่วนที ่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย                   

 - คาํแถลงงบประมาณ       

ส่วนที ่ 2 ข้อบัญญตัิ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายฯ                  

 - บนัทึกหลกัการและเหตุผล  

 - รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  

 - ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                  

 -รายงานประมาณการรายรับประจาํปีงบประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                    

 - รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรายจ่ายทัว่ไป   

   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                 

 - รายงานประมาณการรายจ่ายประจาํปีงบประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                  

- รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป ประจาํปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                                                       

- ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2566           

   ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
เขต/อําเภอ หลมเกา    จังหวัดเพชรบูรณ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ม.3  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ตาดกลอย
  เขต/อําเภอ หลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ  67120

พื้นที่ 218.06 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,715 คน
ชาย 3,396 คน

หญิง 3,319 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,563,348.56 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 41,477,933.11 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,436,430.30 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 119,238.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 39,868,182.16 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 51,883.40 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 230,640.05 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 92,708.74 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 48,979.60 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,002,473.17 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 21,441,497.20 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,864,290.66 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 35,783,061.81 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,390,585.69 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,866,186.72 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,094,297.06 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,285,100.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,129,892.34 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 17,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 9,864,290.66 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,339,500.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 51,883.40 36,000.00 140,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

230,640.05 259,500.00 255,500.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 92,708.74 150,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 48,979.60 2,000.00 2,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,000.00 2,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 424,211.79 450,500.00 500,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,002,473.17 18,549,500.00 19,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,002,473.17 18,549,500.00 19,000,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 21,441,497.20 23,000,000.00 23,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,441,497.20 23,000,000.00 23,500,000.00

รวม 39,868,182.16 42,000,000.00 43,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,390,585.69 12,022,267.00 12,380,065.00

งบบุคลากร 12,866,186.72 15,564,700.00 14,979,540.00

งบดําเนินงาน 5,094,297.06 7,459,233.00 8,258,195.00

งบลงทุน 4,285,100.00 4,287,300.00 4,521,700.00

งบเงินอุดหนุน 2,129,892.34 2,666,500.00 2,860,500.00

งบรายจ่ายอื่น 17,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 35,783,061.81 42,000,000.00 43,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,182,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 415,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,939,265

แผนงานสาธารณสุข 367,500

แผนงานสังคมสงเคราะห 250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 650,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,745,540

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,380,065

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,380,065 12,380,065
    งบกลาง 12,380,065 12,380,065

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,542,780 2,271,240 360,240 10,174,260
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,620,720 0 0 1,620,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,922,060 2,271,240 360,240 8,553,540

งบดําเนินงาน 2,288,870 525,000 30,000 2,843,870
    คาตอบแทน 828,870 245,000 30,000 1,103,870

    คาใช้สอย 520,000 180,000 0 700,000

    คาวัสดุ 560,000 80,000 0 640,000

    คาสาธารณูปโภค 380,000 20,000 0 400,000

งบลงทุน 86,000 39,500 0 125,500
    คาครุภัณฑ 86,000 39,500 0 125,500

งบเงินอุดหนุน 39,000 0 0 39,000
    เงินอุดหนุน 39,000 0 0 39,000

รวม 9,956,650 2,835,740 390,240 13,182,630

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 415,000 415,000
    คาตอบแทน 40,000 40,000

    คาใช้สอย 320,000 320,000

    คาวัสดุ 55,000 55,000

รวม 415,000 415,000

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 880,740 2,405,640 3,286,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 880,740 2,405,640 3,286,380

งบดําเนินงาน 965,000 1,897,685 2,862,685
    คาตอบแทน 290,000 10,000 300,000

    คาใช้สอย 400,000 742,685 1,142,685

    คาวัสดุ 275,000 1,145,000 1,420,000

งบลงทุน 186,200 0 186,200
    คาครุภัณฑ 186,200 0 186,200

งบเงินอุดหนุน 0 2,604,000 2,604,000
    เงินอุดหนุน 0 2,604,000 2,604,000

รวม 2,031,940 6,907,325 8,939,265

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000
    คาใช้สอย 210,000 210,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 87,500 87,500
    เงินอุดหนุน 87,500 87,500

รวม 367,500 367,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

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

รวม 250,000 250,000

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000
    คาใช้สอย 70,000 70,000

รวม 70,000 70,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 200,000 420,000 620,000
    คาใช้สอย 200,000 420,000 620,000

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

รวม 200,000 450,000 650,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,518,900 0 1,518,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,518,900 0 1,518,900

งบดําเนินงาน 916,640 0 916,640
    คาตอบแทน 356,640 0 356,640

    คาใช้สอย 140,000 0 140,000

    คาวัสดุ 420,000 0 420,000

งบลงทุน 80,000 4,130,000 4,210,000
    คาครุภัณฑ 80,000 0 80,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 4,130,000 4,130,000

งบเงินอุดหนุน 0 100,000 100,000
    เงินอุดหนุน 0 100,000 100,000

รวม 2,515,540 4,230,000 6,745,540

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,182,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 415,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,939,265

แผนงานสาธารณสุข 367,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 250,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 70,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 650,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,745,540

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 12,380,065

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 43,000,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย และโดยอนุมัติของนายอําเภอหลม
เกา

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลตาดกลอย
อําเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีบํารุงทองที่ 113.64 226.41 500.00 1,900.00 % 10,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 5,230.12 13,342.99 5,500.00 1,718.18 % 100,000.00
     ภาษีป้าย 22,824.00 38,314.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 28,167.76 51,883.40 36,000.00 140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,164.00 1,396.80 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 161,800.00 145,000.00 165,000.00 -2.42 % 161,000.00
     คาธรรมเนียมการแพทย 77,800.00 79,400.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 410.00 990.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 100.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,600.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 11,520.00 3,700.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 53.25 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 254,294.00 230,640.05 259,500.00 255,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 % 0.00

วันที่พิมพ : 16/8/2565  12:56:00 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ดอกเบี้ย 139,925.80 77,708.74 150,000.00 -33.33 % 100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 154,925.80 92,708.74 150,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาจําหนายเศษของ 200.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 49.44 0.00 0.00 % 0.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 48,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 240.00 930.16 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 440.00 48,979.60 2,000.00 2,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 2,450.00 0.00 3,000.00 -16.67 % 2,500.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 2,450.00 0.00 3,000.00 2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 458,317.83 489,366.60 460,000.00 8.70 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,655,398.41 9,081,203.13 10,000,000.00 0.00 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,499,745.31 2,753,176.57 2,500,000.00 8.32 % 2,708,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 68,724.69 55,164.20 69,500.00 -19.42 % 56,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,157,232.93 5,405,579.37 5,200,000.00 3.85 % 5,400,000.00
     คาภาคหลวงแร 56,048.98 84,306.52 59,000.00 44.07 % 85,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 59,066.63 39,798.78 60,000.00 -16.67 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

191,888.00 92,868.00 0.00 100.00 % 200,000.00

     คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยทรัพยอิงสิทธิ กฎหมายกรม
ที่ดิน

0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,010.00 1,010.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,147,432.78 18,002,473.17 18,549,500.00 19,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 20,489,034.00 21,441,497.20 23,000,000.00 2.17 % 23,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 20,489,034.00 21,441,497.20 23,000,000.00 23,500,000.00
รวมทุกหมวด 38,076,744.34 39,868,182.16 42,000,000.00 43,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 140,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 10,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 100,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 30,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 255,500 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 161,000 บาท

คาธรรมเนียมการแพทย จํานวน 80,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

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

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 2,500 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 2,500 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,000,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

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

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,708,000 บาท
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 56,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,400,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 200,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 23,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,500,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 215,374 171,334 270,000 0 % 270,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,043 10,643.69 15,000 0 % 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,831,600 7,218,100 7,862,400 5.86 % 8,323,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,398,400 2,512,600 2,757,600 4.35 % 2,877,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000 57,500 60,000 -10 % 54,000

เงินสํารองจาย 199,833 1,040,408 820,000 -60.94 % 320,265

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 380,000 2.63 % 390,000

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 427,267 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

0 0 120,000 -100 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย
อําเภอหลมเกา    จังหวัดเพชรบูรณ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

180,000 380,000 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 5,000 0 % 5,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมงบกลาง 9,895,250 11,390,585.69 12,722,267 12,380,065
รวมงบกลาง 9,895,250 11,390,585.69 12,722,267 12,380,065
รวมงบกลาง 9,895,250 11,390,585.69 12,722,267 12,380,065

รวมแผนงานงบกลาง 9,895,250 11,390,585.69 12,722,267 12,380,065
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,540,800 1,396,800 1,493,600 -37.33 % 936,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 2,081,520 2,178,320 1,620,720
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,655,241.28 1,935,300 2,550,000 4.78 % 2,671,860

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 42,000 0 % 42,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 210,000 0 % 210,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 216,420 227,340 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,861,080 2,619,170.44 2,800,000 -1.92 % 2,746,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 91,140 167,266.56 292,000 -13.7 % 252,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,865,881.28 4,991,077 5,894,000 5,922,060
รวมงบบุคลากร 6,091,401.28 7,072,597 8,072,320 7,542,780

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

14,700 27,000 755,261 -33.29 % 503,870

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 96,000 132,000 168,000 48.81 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 42,800 75.23 % 75,000

รวมค่าตอบแทน 117,320 178,060 976,061 828,870
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 44,287.21 32,000.21 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 130,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 110,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 35,000 14.29 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

0 0 20,000 -100 % 0

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ และการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

4,525 0 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 42,456 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
0 39,216 0 0 % 0

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 230,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

0 0 5,000 -100 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา      2,000 0 0 0 % 0

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา 0 2,000 0 0 % 0

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

0 33,074 0 0 % 0

โครงการจัดทํา/สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

0 0 0 100 % 10,000

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการจัด
ทํา/ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น องค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตอการให้บริการขององค์การ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

107,700 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดําเนิน
การทางวินัย ให้แกบุคลากรในองค์การ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและ
จิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการ
ป้องกันการทุจริต

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนิน
การทางวินัย แกบุคลากรองค์การบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล แกบุคลากรองค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้แกบุคลากรด้าน
การบริหารงานบุคคล และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน

0 0 10,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบลตาดกลอย

0 0 20,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 139,058.05 330,306.78 203,500 -50.86 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 340,026.26 436,596.99 873,500 520,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 79,418 85,766 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,300 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,990 25,850 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 44,091 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 29,200 10,000 400 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 285,830 343,360 420,000 -28.57 % 300,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,020 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 22,770 39,872 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 439,328 568,139 620,000 560,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,663.48 232,750.1 300,000 0 % 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาบริการโทรศัพท์ 12,826.86 12,827.16 15,000 0 % 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 369 0 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 45,816.33 46,232.77 50,000 0 % 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 359,675.67 291,810.03 370,000 380,000
รวมงบดําเนินงาน 1,256,349.93 1,474,606.02 2,839,561 2,288,870

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 1,500 -100 % 0

เก้าอี้สํานักงาน 0 37,500 0 0 % 0

เก้าอี้สํานักงานพิงหลังเตี้ย 3,000 0 0 0 % 0

เก้าอี้สําหรับผู้บริหาร 0 0 6,200 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 86,800 0 0 0 % 0

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต 0 0 0 100 % 33,000

ชุดโต๊ะประชุม ขนาด 8 ที่นั่ง 0 0 24,700 -100 % 0

ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน      
0 36,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โต๊ะทํางาน      
0 32,000 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าขาวอเนกประสงค์ 15,600 19,500 0 0 % 0

โต๊ะหมูบูชา 0 0 8,000 -100 % 0

ถังน้ํา แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร 0 0 5,200 -100 % 0

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 0 0 100 % 7,000

บอร์ดประชาสัมพันธ์     
0 35,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน
100,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens

0 0 29,900 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้น
ทแยงมุม 150 นิ้ว

0 0 24,100 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 0 0 44,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

21,800 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 15,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

0 0 8,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) 

8,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เลื่อยโชยนต์แบบยึดโช 9,095 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 244,895 160,000 197,200 86,000
รวมงบลงทุน 244,895 160,000 197,200 86,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ์

19,000 19,000 0 0 % 0

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ์

0 0 0 100 % 19,000

โครงการศูนย์ปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจําปีงบประมาณ 2565

0 0 19,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 19,000 19,000 19,000 39,000
รวมงบเงินอุดหนุน 19,000 19,000 19,000 39,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจด้าน
งานบริการขององค์การบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

0 17,000 0 0 % 0

จ้างเหมาบริการประเมินความพึงพอใจด้าน
งานบริการขององค์การบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย                 

17,000 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 17,000 17,000 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 17,000 17,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,628,646.21 8,743,203.02 11,128,081 9,956,650
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 918,780 529,680 710,500 92.9 % 1,370,520

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 759,960 775,560 870,000 -2.68 % 846,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 12,000 11,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,732,740 1,316,240 1,634,500 2,271,240
รวมงบบุคลากร 1,732,740 1,316,240 1,634,500 2,271,240
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

5,550 2,250 240,000 -6.25 % 225,000

คาเชาบ้าน 36,000 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 8,800 13.64 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 48,649 4,550 248,800 245,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 10,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 1,368 10,000 -100 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
395.9 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 40,376 0 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 42,004 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้โดยการจัดทําแผนที่ภาษี

300,000 0 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บราย
ได้โดยการจัดทําแผนที่ภาษี

0 0 0 100 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,460 7,340 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 343,231.9 50,712 130,000 180,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 39,994 47,887 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 42,022 35,041 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 82,016 82,928 60,000 80,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 4,800 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,800 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 478,696.9 138,190 448,800 525,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0 0 0 100 % 16,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 9,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 8,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 23,000 -100 % 0

คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

0 30,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

7,500 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,500 35,000 23,000 39,500
รวมงบลงทุน 24,500 35,000 23,000 39,500

รวมงานบริหารงานคลัง 2,235,936.9 1,489,430 2,106,300 2,835,740
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 360,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 360,240
รวมงบบุคลากร 0 0 0 360,240

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 390,240
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,864,583.11 10,232,633.02 13,234,381 13,182,630

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

15,800 36,800 34,113 17.26 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 15,800 36,800 34,113 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

0 0 5,887 -100 % 0

โครงการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน
ในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

6,329 13,724 0 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน
สํานักงาน อบต.ตาดกลอย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาดกลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัง
ขอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน
สํานักงาน อบต.ตาดกลอย และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาดกลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัง
ขอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อป
พร.

0 0 0 100 % 240,000

โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อป
พร. 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.ตาดกลอย

0 0 0 100 % 20,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต.ตาดกลอย

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญและวันหยุดยาว

0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 6,329 13,724 115,887 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 55,000 55,000
รวมงบดําเนินงาน 22,129 50,524 205,000 415,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และจราจร

0 17,600 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 17,600 0 0
รวมงบลงทุน 0 17,600 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22,129 68,124 205,000 415,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 22,129 68,124 205,000 415,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 349,440 372,780 420,000 -0.96 % 415,980

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 324,000 376,548.36 411,000 -0.06 % 410,760

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 27,000 24,000 -50 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 751,440 818,328.36 897,000 880,740
รวมงบบุคลากร 751,440 818,328.36 897,000 880,740
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 5,050 274,000 -1.46 % 270,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 5,050 284,000 290,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 200,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 52,692 42,240 0 0 % 0

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 90,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 100,000 -100 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 73,226 0 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 150,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 66,660 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 888 1,910 10,000 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 126,806 110,810 200,000 400,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 41,258 25,188 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 39,280 0 100 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,992 29,956 30,000 0 % 30,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุกีฬา 0 11,520 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,731 18,330 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 95,981 124,274 165,000 275,000
รวมงบดําเนินงาน 222,787 240,134 649,000 965,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 4,500

เก้าอี้สํานักงาน 0 10,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 0 0 0 100 % 74,700

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 217,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู

0 0 21,500 -100 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 99,000 0 0 % 0
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ตู้เอกสารกระจกบานเลื่อน 0 36,000 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 24,000

โต๊ะทํางาน 0 32,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV

0 0 6,700 -100 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 
TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 
2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว

0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 16,000 0 0 % 0

คอมพิวเตอร์ All in one 0 0 0 100 % 46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 16,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานสํานัก
งาน

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 100 % 15,000
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพM์ultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 7,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 217,000 201,000 66,700 186,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกกกล้วยนวน

65,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวังขอน

69,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย

0 196,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 134,000 196,000 0 0
รวมงบลงทุน 351,000 397,000 66,700 186,200
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

0 0 200,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,325,227 1,455,462.36 1,812,700 2,031,940
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,217,820 1,290,480 1,440,000 5.18 % 1,514,520

เงินวิทยฐานะ 119,000 168,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 724,800 799,188.36 884,000 -19.56 % 711,120

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,580 3,000 14,400 -16.67 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,076,200 2,260,668.36 2,506,400 2,405,640
รวมงบบุคลากร 2,076,200 2,260,668.36 2,506,400 2,405,640
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 3,740 1,870 10,000 10,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 749,650 -100 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 742,685

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 802,930 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 
ศูนย์ เด็กนักเรียนทั้งหมด จํานวน 108 คน

727,450 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 727,450 802,930 749,650 742,685
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 1,199,422 -4.54 % 1,145,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:57 หน้า : 26/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาอาหารเสริม (นม) 1,067,549.62 1,137,591.04 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,067,549.62 1,137,591.04 1,199,422 1,145,000
รวมงบดําเนินงาน 1,798,739.62 1,942,391.04 1,959,072 1,897,685

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 7 โรงเรียน

1,895,100 1,940,520 0 0 % 0

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

0 0 0 100 % 2,604,000

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 7 โรงเรียน

0 0 2,100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,895,100 1,940,520 2,100,000 2,604,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,895,100 1,940,520 2,100,000 2,604,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,770,039.62 6,143,579.4 6,565,472 6,907,325
รวมแผนงานการศึกษา 7,095,266.62 7,599,041.76 8,378,172 8,939,265
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกขยะ 0 0 64,900 -100 % 0

รถบรรทุกขยะ ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบอัด
ท้าย

0 0 2,200,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,264,900 0
รวมงบลงทุน 0 0 2,264,900 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 2,264,900 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ/กิจกรรมการรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ตาดกลอย  
    

0 0 10,000 -100 % 0
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โครงการคัดแยกขยะ และการบริหาร
จัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566

0 0 0 100 % 60,000

โครงการบ้านนาอยู หมูบ้านสะอาด ชุมชน
ปลอดขยะ      0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 0 100 % 100,000

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 117,031.4 69,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ 0 0 70,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน      0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะติดเชื้อในชุมชน

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณ
ขยะติดเชื้อในชุมชน

0 0 0 100 % 10,000
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 0 100 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน 
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

0 25,870 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัดติยราชนารี     

27,990 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,021.4 94,870 180,000 210,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:57 หน้า : 30/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 37,395 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 37,500 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 74,895 70,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 145,021.4 169,765 250,000 280,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล 1,300 0 0 0 % 0

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 0 6,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 1,300 6,000 0 0
รวมงบลงทุน 1,300 6,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน (อสม.)

0 0 0 100 % 67,500
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โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้าน (อสม.) เชิงรุก

0 0 67,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 67,500 87,500
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 67,500 87,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 146,321.4 175,765 317,500 367,500
รวมแผนงานสาธารณสุข 146,321.4 175,765 2,582,400 367,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้มีรายได้
น้อย ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน 

0 101,465 0 0 % 0

โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ ผู้
ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกกกล้วยนวน 

174,694 0 0 0 % 0
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โครงการสงเคราะห์นักเรียนผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกกกล้วยนวน (รถรับ-สงนักเรียน)

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการสงเคราะห์นักเรียนผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกกกล้วยนวน (รถรับ-สงนักเรียน)

0 0 0 100 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการชวยเหลือผู้ด้อยโอกาส 1,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 175,694 101,465 250,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 175,694 101,465 250,000 250,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 175,694 101,465 250,000 250,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 175,694 101,465 250,000 250,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 669,600 704,940 783,480 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,124,160 595,227.4 610,000 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 124,680 56,185.6 69,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,960,440 1,398,353 1,504,480 0
รวมงบบุคลากร 1,960,440 1,398,353 1,504,480 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

37,900 178,350 260,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 -100 % 0

คาเชาบ้าน 36,000 42,000 48,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 9,750 15,700 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 29,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 83,650 236,050 347,800 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 450 0 0 0 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกล องค์การ
บริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ์

0 291,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 259,350 104,740 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 259,800 395,740 160,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,144 13,582 30,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,220 20,300 30,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 41,580 70,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแตงกาย 14,415 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 45,970 45,970 30,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 129,749 121,432 160,000 0
รวมงบดําเนินงาน 473,199 753,222 667,800 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 21,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,500 22,000 0
รวมงบลงทุน 0 21,500 22,000 0
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รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,433,639 2,173,075 2,194,280 0
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์
และรอบบริเวณที่ทําการ อบต.ตาดกลอย

320,000 0 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

99,000 0 0 0 % 0

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

99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 4 สาย
ไรนายประยูร

258,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่ 8 สาย
วังเกิ้ง-วังข้าวหลาม

99,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนน ค.ส.ล. หมูที่1 สาย
ห้วยชมพู1

119,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้าบอขยะ หมูที่ 2

0 508,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเข้าหมูบ้าน หมูที่ 8

0 40,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกน้อย-โคกสูง หมูที่ 3

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกบ้านใหม หมูที่ 6 

0 99,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซําเหม็น หมูที่ 2

0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายเจียน หมูที่ 5

0 60,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านผู้ชวยทํานอง หมูที่ 5

0 30,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอก้อย หมูที่ 5

0 24,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอโล หมูที่ 5

0 30,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพออเนก หมูที่ 5

0 26,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอุม หมูที่ 1

0 50,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวังเวิน-อุมกะทาด หมูที่ 6

0 169,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดน้ําจั้น หมูที่ 8

0 90,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดเนินสวาง หมูที่ 1

0 40,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายศาลแดง-หนองปลาติ้ว หมูที่ 8

0 90,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยก้างปลา-หนองปลาติ้ว หมูที่ 3

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยงวงช้าง หมูที่ 2

0 120,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยชมพู1 หมูที่ 1

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยบ้านเกา หมูที่ 1

0 40,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9

0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง 4 หมูที่ 7

0 119,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง3 หมูที่ 7

0 129,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยลึก หมูที่ 1

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยลึกสายลาง หมูที่ 8

0 100,000 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยเหลาหญ้า หมูที่ 2

0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยอิหม้อ-ซําไคร้ หมูที่ 3

0 100,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหุบป่าบง หมูที่ 9

0 70,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างรั้วเมทัลชีทรอบสถานที่ทิ้ง
ขยะ อบต.ตาดกลอย หมูที่ 2

0 300,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1

0 50,000 0 0 % 0

โครงการขยายเขตประปาภายในหมูบ้าน 
หมูที่1

79,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
3 บ้านตาดกลอยเหนือ

0 146,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
4 บ้านตาดกลอยใต้

0 146,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
5 บ้านตาดขา

0 146,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมระบบประปาบาดาลหมู
บ้าน หมูที่ 4  คุ้มวัดตาดกลอยใต้

38,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เป็น
ที่ทําการกองชาง อบต.ตาดกลอย พร้อม
ครุภัณฑ์

0 346,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,111,000 3,648,000 0 0
รวมงบลงทุน 1,111,000 3,648,000 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

0 145,372.34 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหลมเกา

347,241.75 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 347,241.75 145,372.34 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 347,241.75 145,372.34 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 1,458,241.75 3,793,372.34 0 0

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:57 หน้า : 40/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมจัดทําปุยหมักชีวภาพจาก
การคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือนชุมชน
ตําบลตาดกลอย ประจําปี 2563

29,550 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,550 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 29,550 0 0 0

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงสถานที่เทกองขยะมูลฝอย 
หมูที่ 2 บ้านห้วยอีจีน

80,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 80,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 80,000 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 109,550 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,001,430.75 5,966,447.34 2,194,280 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้าถึงสิทธิคนพิการ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจับจีบผ้า 0 0 0 100 % 30,000

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับ
ตําบล) เพื่อแก้ไข/จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการประชุมประชาคมหมูบ้าน เพื่อ
ทบทวนจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมการสานตระกร้าจากเส้น
พลาสติก

0 19,750 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ "การทํา
กล้วยอบเนย"

0 0 0 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:57 หน้า : 42/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ "การทํา
ขนมไทย"

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมสานสายใยรักคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมผู้สูงวัยใสใจสุขภาพ 0 0 0 100 % 10,000

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

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 19,750 50,000 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 19,750 50,000 70,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 19,750 50,000 70,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 19,750 50,000 70,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:57 หน้า : 43/58



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้าน

0 0 250,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้านต้านยาเสพติด "ตาดกลอย
เกมส์ 63"

215,180 0 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ระหวางหมูบ้านต้านยาเสพติด "ตาดกลอย
เกมส์ 64"

0 69,220 0 0 % 0

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 215,180 69,220 250,000 200,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 44,590 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 44,590 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 259,770 69,220 250,000 200,000
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รวมงานกีฬาและนันทนาการ 259,770 69,220 250,000 200,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานประเพณีแขงขันเรือ
ยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2563      

58,000 0 0 0 % 0

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและเทศกาลอาหารสะอาดรส
ชาติอรอย

0 0 0 100 % 50,000

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและเทศกาลอาหารสะอาดรส
ชาติอรอย

0 0 13,500 -100 % 0

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและเทศกาลอาหารสะอาดรส
ชาติอรอย

50,000 0 0 0 % 0
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โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

0 0 0 100 % 200,000

โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2562

175,400 0 0 0 % 0

โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2563

0 40,400 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 88,730 0 0 0 % 0

โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในงาน
ประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2565

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน
ประเพณีสงกรานต์

0 0 0 100 % 50,000

โครงการรวมงานมะขามหวาน นครบาล
เพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 120,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 91,230 0 0 % 0
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รวมค่าใช้สอย 372,130 131,630 113,500 420,000
รวมงบดําเนินงาน 372,130 131,630 113,500 420,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์

0 0 0 100 % 30,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2563 

25,000 0 0 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2564

0 25,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 25,000 0 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 25,000 0 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 397,130 156,630 113,500 450,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 656,900 225,850 363,500 650,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 791,040

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 632,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 53,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,518,900
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,518,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 258,640

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 48,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 356,640
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 140,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 170,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 170,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 420,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 916,640
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายวีดีโอขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 20,000

อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 80,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 80,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 2,515,540
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องพักพนักงานรักษา
ความปลอดภัย องค์การบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 250,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโกดังนายเพชร หมูที่ 3

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายข้างวัดชัยมงคล หมูที่ 2    

0 0 80,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกแก้ว-ห้วยน้ําเลา หมูที่ 3

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกน้อย-โคกสูง หมูที่ 3    

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายจรัญ หมูที่ 9

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านพอต๋อง หมูที่ 3  

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านอุม หมูที่ 1

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายประปาใหญ หมูที่ 4 

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4  

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายภายในหมูบ้าน หมูที่ 6  

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหนองปลาติ้ว หมูที่ 8  

0 0 100,000 -100 % 0
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยขี้ตม หมูที่ 1  

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยชมพู 2 หมูที่ 1

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโต๊บโก๊บ-ภูซาง หมูที่ 3  

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9  

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยยางแคง 2 หมูที่ 7  

0 0 50,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยอีหม้อ-โคกถ้ําเสือ หมูที่ 3

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 สายอางห้วยกาบเปลือย

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2 สายบ้านนายวงเดือน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 สายโคกสูง-สะดวง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 สายบ้านนายบรรเทา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 สายไรตาทรัพย์

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 สายห้วยโป่ง-ห้วยลือหนัง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 3 สายห้วยอีหม้อ-ซําไคร้

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 5 สายตาดขา-กกกล้วยนวน

0 0 0 100 % 88,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6 สายโคกบ้านใหม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 สายกกกล้วยนวน-ตาดขา

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 สายซําเข

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 7 สายหนองบง

0 0 0 100 % 100,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 สายบ้านนายบุญนํา

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 สายวังเกิ้ง-วังข้าวหลาม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 สายวังข้าวหลาม

0 0 0 100 % 50,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 8 สายหนองปลาติ้ว

0 0 0 100 % 100,000
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 9 สายหุบป่าบง

0 0 0 100 % 120,000

โครงการกอสร้างระบบประปาบาดาลหมู
บ้าน หมูที่ 4  

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส
.ล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 1

0 0 49,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างระบบระบายน้ําถนน ค.ส
.ล. ภายในหมูบ้าน หมูที่ 2

0 0 120,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างรั้วเมทัลชีทรอบสถานที่ทิ้ง
ขยะ องค์การบริหารสวนตาดกลอย

0 0 0 100 % 170,000

โครงการกอสร้างลานดินอเนกประสงค์ อบ
ต.ตาดกลอย หมูที่  3

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 9

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างศาลาธรรมสังเวช หมูที่ 5   
 

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. สายภายใน
หมูบ้าน หมูที่ 8 

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 สายบ้านนายสําเภา

0 0 0 100 % 50,000
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 2 สายภายในหมูบ้าน คุ้ม
บ้านโนน

0 0 0 100 % 100,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 สายภายในหมูบ้าน

0 0 0 100 % 112,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 8 สายหนองแก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 8 สายห้วยลึก

0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลอง  หมูที่ 9 
สายทางหุบป่าบง

0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร สายทางห้วยถ้ําปลาดุก หมูที่ 6

0 0 0 100 % 140,000

โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 1 สายทางภายในหมูบ้าน

0 0 0 100 % 50,000

โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 5 สายทางห้วยลากข้าว

0 0 0 100 % 100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 110,000
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โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางพลังงานแสง
อาทิตย์ ภายในตําบลตาดกลอย

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลภาย
ในหมูบ้าน บ้านห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9

0 0 0 100 % 30,000

โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู
บ้าน บ้านวังขอน หมูที่ 1

0 0 0 100 % 100,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,750,000 4,130,000
รวมงบลงทุน 0 0 1,750,000 4,130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
อําเภอหลมเกา

0 0 250,000 -100 % 0

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหลมเกา

0 0 0 100 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 250,000 100,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 250,000 100,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 2,000,000 4,230,000
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รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 2,000,000 6,745,540
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

0 3,400 0 0 % 0

โครงการสนองพระราชปณิธาน พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัว ปลูกสมุนไพร "ฟ้า
ทะลายโจร"

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 3,400 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 3,400 10,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 3,400 10,000 0
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ "ปั่น ปลูก ปลอย" เพื่ออนุรักษ์สิ่ง
แวดล้อมอยางยั่งยืน

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 10,000 0
รวมแผนงานการเกษตร 0 3,400 20,000 0

รวมทุกแผนงาน 31,857,574.88 35,783,061.81 42,000,000 43,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

อําเภอหลมเกา   จังหวัดเพชรบูรณ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 43,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 12,380,065 บาท
งบกลาง รวม 12,380,065 บาท

งบกลาง รวม 12,380,065 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5
ของคาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้าง สงเป็นเงิน
สมทบในอัตราเดียวกัน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 31 ลําดับที่ 1
                   

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างโดยประมาณทั้งปีเพื่อให้ความคุ้มครองหรือจายให้แก
ลูกจ้าง  ที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่องมา
จากการทํางานให้แกนายจ้างโดยประเมินจํานวนเงินที่นายจ้างให้
ลูกจ้างทั้งปีรวมกัน (คนละไมเกิน 240,000 บาท/ปี)  ตาม พรบ
. เงินทดแทน พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,323,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นฯ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้แล้ว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันได ดังนี้
     อายุ 60 - 69 ปี   จะได้รับ    600 บาท
     อายุ 70 - 79 ปี   จะได้รับ    700 บาท
     อายุ 80 - 89 ปี   จะได้รับ    800 บาท 
     อายุ 90 ปี ขึ้นไป  จะได้รับ 1,000 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 3 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,877,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคน
พิการ ให้แกคนพิการที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑที่กําหนด และได้
แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพคน
พิการไว้แล้ว  ได้แก
     ผู้พิการอายุต่ํากวา 18 ปี  จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน
     ผู้พิการอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้ จะได้รับ  800 บาท/เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส  แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัย
แล้ว และมีความเป็นอยูที่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ
ดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิ จะได้รับ  500  บาท/เดือน 
ครบทั้ง 12 เดือน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 4
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เงินสํารองจาย จํานวน 320,265 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว
 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ,  หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565   และเพื่อใช้จายตามนโยบายหรือไมสามารถ
เบิกจายจากงบประมาณ รายจายประเภทใดประเภทหนึ่งนอก
เหนือจากที่งบประมาณตั้งไว้ซึ่งเป็นอํานาจของนายกฯ เป็นผู้
อนุมัติ โดยพิจารณาตั้งจายไว้ตามความเหมาะสม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 6

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่นในอัตราร้อย 2 ของรายได้ โดยไมรวมจากพันธบัตร
เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนทุกประเภท  เป็นไป
ตาม พรบ.บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 
2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556, ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2563,หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 8
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เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ โดยสมทบเงินเข้ากองทุนฯ ไมน้อยกวาร้อยละ 40 ของ
เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
กรณีรายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นไมรวมเงินอุดหนุน
ตั้งแต 6 ถึง 20 ล้านบาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อ
สมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2565, ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 7 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนท้องถิ่นถึงแกความ
ตาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นจายได้ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 9

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานจ้างถึงแกความตาย  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดให้เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
จายได้ พ.ศ.2559
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 10
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,956,650 บาท

งบบุคลากร รวม 7,542,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,620,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก
(1 นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน 20,400 บาท/เดือน รวม  12 เดือน
ตั้งไว้  244,800 บาท 
(2 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา
เป็นเงิน  11,220 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ตั้งไว้  269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แก
(1 นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน 1,750 บาท/เดือน รวม  12 เดือน
ตั้งไว้  21,000 บาท 
(2 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา
เป็นเงิน  880 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน
ตั้งไว้  21,120 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคาตอบแทนพิเศษให้แก
(1 นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา
เป็นเงิน 1,750 บาท/เดือน รวม  12 เดือน
ตั้งไว้  21,000 บาท 
(2 รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา
เป็นเงิน  880 บาท/เดือน  รวม 12 เดือน
ตั้งไว้  21,120 บาท
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แก
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
เป็นเงิน  7,200  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
ตั้งไว้  86,400  บาท

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 936,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก
(1 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
เป็นเงิน  11,220  บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ตั้งไว้  134,640   บาท 
(2 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
เป็นเงิน  9,180  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน
ตั้งไว้  110,160  บาท
(3 เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา
เป็นเงิน  7,200  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
ตั้งไว้  86,400  บาท 
(4 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  7  อัตรา
เป็นเงิน  7,200  บาท/เดือน  รวม  12  เดือน
ตั้งไว้  604,800  บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,922,060 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,671,860 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักปลัด จํานวน   12   เดือน  ดังนี้
   (1 ตําแหนง  นักบริหารงาน อบต.             จํานวน  1  อัตรา
   (2 ตําแหนง  นักบริหารงานทั่วไป              จํานวน  1  อัตรา
   (3 ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน                  จํานวน  1  อัตรา
   (4 ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคล                จํานวน  1  อัตรา
   (5 ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบาบและแผน  จํานวน  1  อัตรา
   (6 ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไป              จํานวน  1  อัตรา
   (7 ตําแหนง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ            จํานวน  1  อัตรา
และพนักงานสวนตําบล ตําแหนงอื่น กรณีได้รับการอนุมัติให้ปรับ
ปรุงและกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมในแผนอัตรากําลังสามปี ในปีงบ
ประมาณ 2566
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แก พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นัก
พัฒนาชุมชน ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  1  อัตรา
จํานวน   3,500   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   42,000   บาท 
(สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
(1 เงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน   7,000   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   84,000   บาท
(2 เงินคาตอบแทนพิเศษ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน   7,000   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   84,000   บาท
(3 เงินประจําตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด
จํานวน   3,500   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   42,000   บาท 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,746,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินคา
ตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสํานักปลัด จํานวน 12 เดือน ราย
ละเอียดดังนี้
(1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  8  อัตรา  ได้แก
   -  ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา
   -  ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
   -  ผู้ชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
   -  ผู้ชวยนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
   -  ผู้ชวยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
   -  ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
   -  พนักงานขับรถยนตสวนกลาง (ทักษะ) 1 อัตรา
   -  พนักงานขับรถยนตกู้ชีพ (ทักษะ) 1 อัตรา
ตั้งไว้   1,450,200   บาท
(2 พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน   12   อัตรา 
จํานวน   9,000   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   1,296,000   บาท
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง สังกัด
สํานักปลัด รายละเอียดดังนี้
(1 พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน   2   อัตรา  
จํานวน   2,000   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   48,000   บาท
(2 พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน   12   อัตรา 
จํานวน   1,000   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   144,000   บาท
(3 เงินเพิ่มคาความเสี่ยงภัยตอสุขภาพของพนักงานจ้างปฏิบัติงาน
จัดเก็บขยะมูลฝอย ทั่วไป  5  อัตรา
จํานวน   1,000   บาท/เดือน   รวม   12   เดือน
ตั้งไว้   60,000   บาท
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,288,870 บาท
ค่าตอบแทน รวม 828,870 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 503,870 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก
(1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งไว้   453,870   บาท
(2 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ปฏิบัติ
งานอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล กรณีที่ได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ตาม
ระเบียบฯ และหลักเกณฑกําหนด
ตั้งไว้   50,000   บาท
(สํานักปลัด)

คาเชาบ้าน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/เชาซื้อ ให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้าน ตามที่ระเบียบฯ กฏหมาย กําหนด
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้ตามที่ระเบียบฯ กฏหมายกําหนด
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
(1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2 คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563
(3. คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น ได้แก คาจ้างเหมาบริการให้
ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด อาทิ คาจ้างเหมาบุคคล คา
จ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนั้
(1 คาใช้จายในพิธีทางศาสนาหรืองานรัฐพิธี ได้แก คาใช้จายใน
พิธีทางศาสนาและรัฐพิธี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(2 คาใช้จายในการจัดประชุมราชการ ได้แก คาใช้จายในการจัด
ประชุมราชการ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(3 คารับรอง ได้แก คารับรองคาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม ตรวจ
ราชการ การจัดการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้อง
ถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรม
การ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ที่จัดการประชุมเพื่อนําผลจากการ
ประชุมเป็นแนวทางปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ
ตางๆ หรือซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับทราบ
ปัญหาและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติ ประสาน
งานหรือแก้ไขปัญหารวมมือ
(สํานักปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชชาณาจักร ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนลูกจ้างฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดิน
ทางไปติดตอราชการ ฯลฯ และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

โครงการเฉลิมพระเกียรติอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยมีคาใช้จาย เชน คาวัสดุ
อุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน และแผน
พัฒนาท้องถิ่น องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบูรณาการขับเคลื่อน
การจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย ในการจัดประชุมประชาคมระดับหมู
บ้าน และระดับตําบล เชน คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัด)
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โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชนที่มีตอการให้บริการขององคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย โดยมีคาใช้จาย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ คาแบบสอบถาม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ คณะผู้
บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยมีคาใช้
จาย เชน คาวัสดุอุปกรณในการฝึกอบรม คาเชาที่พัก คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่มีความจําเป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมการ
ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัว
เรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยมีคา
ใช้จาย เชน คาตอบแทนวิทยากร คาป้ายโครงการ คาอาหาร คา
อาหารวาง คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องและจําเป็น ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท โดยมี
คาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้า
รวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)    

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมในการป้องกันการทุจริต  โดยมีคาใช้จาย เชน คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คา
วัสดุอุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 10
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัย แกบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการดําเนินการทางวินัย แกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชา
สัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แกบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยว
กับการบริหารงานบุคคลแกบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย โดยมีคาใช้จาย เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 11
(สํานักปลัด)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

(1 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องใช้สํานักงาน และ
ครุภัณฑอื่นๆ หรือซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสร้างตางๆ ที่ชํารุด
เสียหาย ให้อยูในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
(2 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะสวน
กลาง ลักษณะการซอมบํารุงปกติ และซอมกลาง
เป็นไปตามหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (หนังสือระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565)
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย 
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ 
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ 
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิมเชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรงไม้กวาด ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชนน้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ฯลฯ  
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซอมแซม
แล้วไมคุ้มคา เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน ฯลฯ 
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก นอต
และสกรู สายไมลเพลา ฯลฯ  
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลได้แก สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ
ประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติหรือคา
ซอมกลาง เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย วัสดุ
สิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
หรือไมคงสภาพเดิม เชน แกสหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย 
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ 
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคาเชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, RemovableDisk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (KeyBoard) ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 16/8/2565  12:57:47 หน้า : 19/77



ค่าสาธารณูปโภค รวม 380,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล อาคารสถานที่ และทรัพยสินอื่น ฯลฯ ที่อยูในความดูแลรับ
ผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
(สํานักปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้ซึ่งบริการดังกลาว และคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
หมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรศัพท คาโทรสาร คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร
เน็ต รวมถึงคาสื่อสาร อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และหมาย
ความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการอินเทอรเน็ต ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 86,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 86,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต จํานวน 33,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต  จํานวน 7
 หลัง ราคาหลัง 4,600 บาท สําหรับใช้ในงานสารบรรณของสํานัก
ปลัด โดยพิจารณาตั้งงบระมาณรายการนี้ตามราคาท้อง
ตลาด เนื่องจากเป็นรายการที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จํา
เป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 92 ลําดับที่ 46
(สํานักปลัด)

โทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อใช้ในงานสารสนเทศขององคกร การติดตอประสาน
งาน การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม การรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ และเพื่อประโยชนสูงสุดแกราชการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 58
(สํานักปลัด)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All in one สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ได้แก  มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง มีแป้นพิมพและ
เมาส มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย โดยพิจารณาตั้งจายงบประมาณรายการนี้ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 57
(สํานักปลัด)
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ได้แก มีหนวย
ประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หนวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง มีแป้นพิมพและ
เมาส มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1
 หนวย โดยพิจารณาตั้งจายงบประมาณรายการนี้ตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 93 ลําดับที่ 58
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 39,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 39,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ

จํานวน 19,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองคการบริหารสวนตําบลนาซํา ตาม
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกที่ทําการปกครองอําเภอหลม
เกา ตามที่ได้เสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนการจัดโครงการจัด
งานรัฐพิธี
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,835,740 บาท
งบบุคลากร รวม 2,271,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,271,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,370,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก พนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
  1. ตําแหนง นักบริหารงานคลัง  จํานวน 1 อัตรา
  2. ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
  3. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา
  4. ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 อัตรา
และพนักงานสวนตําบล ตําแหนงอื่นกรณีได้รับการอนุมัติให้ปรับ
ปรุงและกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมในแผนอัตรากําลังสามปี ในปีงบ
ประมาณ 2566
(กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง
จํานวน   3,500   บาท/เดือน  รวม   12   เดือน
เป็นเงิน    42,000   บาท 
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 846,720 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน (คาจ้าง) และเงินปรับปรุงเงินคาตอบ
แทน (คาจ้าง) ให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป สังกัดกองคลัง จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
(1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก
   - ผู้ชวยนักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
   - ผู้ชวยนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
   - ผู้ชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้  738,720  บาท
(2 พนักงานจ้างทั่วไป  ได้แก
   - คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้  108,000  บาท
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่วไป
1  อัตรา จํานวน   1,000   บาท/เดือน  รวม   12   เดือน
เป็นเงิน   12,000   บาท
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 245,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 225,000 บาท

(1 เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจาย
อื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งไว้   185,000   บาท
(2 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบล กรณีที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือ
มอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
ตั้งไว้   40,000   บาท
(กองคลัง)

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/เชาซื้อ ให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้าน ตามที่ระเบียบฯและกฏหมายกําหนด
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้ตามที่ระเบียบฯ กฏหมายกําหนด
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

(1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
(2 คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด อาทิ คาจ้างเหมาบุคคล คาจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราช
อาณาจักร และนอกราชชาณาจักร ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนลูกจ้างฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดิน
ทางไปติดตอราชการ ฯลฯ และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
(กองคลัง)
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทําแผนที่
ภาษี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 10
(กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องใช้สํานักงาน และ
ครุภัณฑอื่นๆ หรือซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสร้างตางๆ ที่ชํารุด
เสียหาย ให้อยูในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย 
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคาเชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, RemovableDisk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (KeyBoard) ฯลฯ
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบการเงินการคลัง ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 39,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 16,500 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จํานวน 3 หลัง ราคา
หลังละ 5,500 บาท สําหรับใช้ในงานกองคลัง โดยพิจารณาตั้ง
จายงบประมาณรายการนี้จากราคาท้องตลาด เพราะสํานักงาน
ประมาณยกเลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือ
ที่ รน 0714/ว 56 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2546
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 31
(กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท โดยพิจารณา
จัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 33
(กองคลัง)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 390,240 บาท
งบบุคลากร รวม 360,240 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 360,240 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 360,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล (หนวยตรวจสอบภาย
ใน) จํานวน   12  เดือน ได้แก  นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน  จํานวน   1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว้   30,000   บาท
(กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 415,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 415,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก คาเบี้ยเลี้ยง คาป่วยการชด
เชย ให้แกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือคาใช้จายสําหรับผู้ปฏิบัติงาน หรือชวยเหลือผู้ประสบภัย
สาธารณะ หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการอื่น
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสํานักงาน อบต.ตาดกลอย 
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในสํานักงาน อบต.ตาดกลอย และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วย
นวน โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คา
ตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565  หน้าที่ 21  ลําดับที่  5
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 240,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึก
อบรม/ทบทวน สมาชิก อปพร. โดยมีคาใช้จาย เชน คาป้าย
โครงการฯ คาตอบแทนวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเครื่องแบบสมาชิก อปพร. และคาใช้
จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 21 ลําดับที่  4
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต
.ตาดกลอย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ  โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมฝึกอบรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 21 ลําดับที่  6
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญและวัน
หยุดยาว

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชวงเทศกาลสําคัญและวันหยุดยาว โดยมีคาใช้
จาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนสําหรับผู้เข้าเวรประจําจุด
บริการประชาชน คาป่วยการ อปพร. และคา
ใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565  หน้าที่ 21 ลําดับที่  3
(สํานักปลัด)

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

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่สภาพมีลักษณะคงทน แตตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุดเสีย
หาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคา เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายตาง ๆ ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา
ตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
(สํานักปลัด)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง สําหรับเปลี่ยนถายถังเคมีดับ
เพลิงที่หมดอายุการใช้งาน จัดหาโฟมสําหรับดับเพลิง และวัสดุ
อื่น ฯลฯ ที่จําเป็นสําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
กิจการ อปพร. ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,031,940 บาท

งบบุคลากร รวม 880,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 880,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 415,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี พนักงานสวนตําบล สังกัด กองศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม ได้แก ผู้อํานวยการกองศึกษา  1  อัตรา
เป็นไปตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
, หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
 ลว. 30 ธันวาคม 2558 และตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 28 มกราคม 2559
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน   3,500  บาท/เดือน  รวม 12  เดือน
ตั้งไว้   42,000  บาท
(กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 410,760 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
(1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา
   - ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา
ตั้งไว้   194,760   บาท
(2 พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  2  อัตรา 
จํานวน   9,000  บาท /เดือน  รวม 12 เดือน
ตั้งไว้   216,000   บาท
(กองการศึกษาฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัด กองการศึกษาฯ   2  อัตรา
จํานวน   1,000  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน
ตั้งไว้   24,000  บาท
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 965,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 290,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจายเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน ดังนี้
(1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งไว้   240,000   บาท
(2 คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ปฏิบัติ
งานอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล กรณีที่ได้รับคํา
สั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ ตาม
ระเบียบฯ และหลักเกณฑกําหนด
ตั้งไว้   30,000   บาท
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
(1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือเข้าปก
หนังสือ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
(2 คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น
เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่ง
อยางใด อาทิ คาจ้างเหมาบุคคล คาจ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ ที่เป็น
กิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการบริหารสวนตําบล เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชชาณาจักร ของ พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง ตลอดจนลูกจ้างฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดตอ
ราชการ ฯลฯ และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ
กําหนด เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ  ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(1 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องใช้สํานักงาน และ
ครุภัณฑอื่นๆ หรือซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสร้างตางๆ ที่ชํารุด
เสียหาย ให้อยูในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
(2 เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษายานพาหนะสวน
กลาง ลักษณะการซอมบํารุงปกติ และซอมกลาง
เป็นไปตามหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย 
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย 
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิมเชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรงไม้กวาด ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชนน้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ฯลฯ 
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ประเภท วัสดุคงทน เชน หวง
ยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบตมิ
นตัน ลูกแบตมินตัน ไม้เทนนิส ลูกเทนนิส เชือก
กระโดด นกหวีด ฯลฯ และรายจายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคาเชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, RemovableDisk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (KeyBoard) ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 186,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 186,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัว ในอัตราตัว
ละ 1,500 บาท  สําหรับครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงบประมาณยก
เลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว 56 ลง
วันที่ 28 สิงหาคม 2546
(กองการศึกษาฯ)
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เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 74,700 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง จํานวน 3
 เครื่อง เครื่องละ 24,900 บาท คุณลักษณะขนาด 24,000 บีที
ยู ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง, มีความสามารถในการทํา
ความเย็นขนาด 24,000 บีทียู, ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5, ประกอบสําเร็จรูปทั้ง
ชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน, มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร, การติด
ตั้งประกอบด้วยอุปกรณ ได้แก สวิตซ 1 ตัว ทองแดงไปกลับหุ้ม
ฉนวน ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
พิจารณาจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ 2565
(กองการศึกษาฯ)

โตะทํางาน จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ โตะทํางาน จํานวน 3 ตัว ในอัตราตัว
ละ 8,000 บาท  คุณสมบัติ โตะทํางานชนิดเหล็ก ขนาด 5
 นิ้ว ลิ้นชัก 7 ชอง พร้อมกุญแจหน้า PVC สําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังขอน
พิจารณาจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เพราะสํานักงบประมาณยก
เลิกรายการมาตรฐานครุภัณฑ ตามหนังสือที่ รน 0714/ว 56 ลง
วันที่ 28 สิงหาคม 2546
(กองการศึกษาฯ)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คอมพิวเตอร All in one จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร All in one สําหรับประมา
ลผล จํานวน 2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 23,000 บาท 
โดยมีคุณลักษณะ มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6
 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) จํานวน 1
 หนวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง มีแป้นพิมพและ
เมาส มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา wi-
fi (IEE 802.11 ac) Bluetooth
โดยพิจารณาตั้งจายงบประมาณรายการนี้ ตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(กองการศึกษาฯ)
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อย
กวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมี
คุณลักษณะ อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวามีหนวยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวาไมน้อยกวา 8 GB มีหนวย
จัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB sinv=obf Solid Stat Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว มีชองเชื่อมตอ (Interface) 
แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อยกวา 3 ชอง มีชองเชื่อมตอ
แบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง มีชองเชื่อมตอ
ระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth โดยพิจารณาตั้ง
จายงบประมาณรายการนี้ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กองการศึกษาฯ)
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท 
คุณลักษณะมีความละเอียดในการพิมพไมน้อย
กวา 1,200x1,200 Dpi เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียว
กัน เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพจากโรง
งาน สามารถใช้ได้กับ A4 LETTERLEGAL และ COSTOM 
สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงานกองการศึกษาฯ โดยพิจารณา
ตั้งจายงบประมาณรายการนี้จากเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(กองการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,907,325 บาท
งบบุคลากร รวม 2,405,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,405,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,514,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  ข้า
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กองการ
ศึกษาฯ  ได้แก
    ครู  ค.ศ.2    จํานวน   4   อัตรา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงอื่นกรณีได้
รับการอนุมัติให้ปรับปรุงและกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมในแผน
อัตรากําลังสามปี ในปีงบประมาณ 2566
(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของ ครู คส.2  จํานวน  4  อัตรา ตามที
ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี ในปีงบประมาณ 2566
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 711,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
(1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3  อัตรา
ตั้งไว้    603,120    บาท
(2 พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน  1  อัตรา 
จํานวน   9,000  บาท /เดือน  รวม 12 เดือน
ตั้งไว้   108,000   บาท
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แก พนักงานจ้าง 
สังกัด กองการศึกษาฯ   1   อัตรา
จํานวน   1,000  บาท/เดือน  รวม 2 เดือน
ตั้งไว้   12,000  บาท
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 1,897,685 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้ตามที่ระเบียบฯ กฎหมายกําหนด
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 742,685 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 742,685 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษา แก เด็กนักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย รวมทั้งสิ้น จํานวน 93 คน  รายละเอียด ดังนี้
  (1 เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
อัตราคนๆ ละ   1,700   บาท/ปี 
ตั้งไว้    158,100    บาท
  (2 เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน
อัตราคนๆ ละ   21   บาท/วัน  จํานวน   245   วัน 
ตั้งไว้     478,485    บาท
  (4 เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน 
อัตราคนๆ ละ   200   บาท/ปี 
ตั้งไว้     18,600     บาท
  (5 เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน
อัตราคนๆ ละ   200   บาท/ปี 
ตั้งไว้       18,600     บาท
  (6 เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน 
อัตราคนๆ ละ   300   บาท/ปี 
ตั้งไว้       27,900     บาท
  (7 เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนๆ ละ   430   บาท/ปี 
ตั้งไว้       40,000    บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 1,145,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,145,000 บาท

อาหารเสริม (นม)
(1 เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก นักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ตั้ง
อยูในพื้นที่ตําบลตาดกลอย จํานวน 7 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้
 - โรงเรียนบ้านตาดกลอย                  132 คน
 - โรงเรียนบ้านวังขอน                       63 คน
 - โรงเรียนบ้านวังเวินพัฒนา                24 คน
 - โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน                   109 คน
 - โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ํา 32 คน
 - โรงเรียนบ้านตาดขาพัฒนา   จํานวน   50 คน
 - โรงเรียนบ้านตาดขาสาขากกกล้วยนวน 55 คน
รวมทั้งสิ้น 465 คนๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน
ตั้งไว้   955,000   บาท
(2 เด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ในสังกัดขององคการ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย  ได้แก
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาดกลอย
  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกกกล้วยนวน
รวมทั้งสิ้น 93  คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน 
ตั้งไว้  190,000   บาท
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,604,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,604,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 2,604,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แกนักเรียนของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่
ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลตาดกลอย จํานวน 7 โรงเรียน 
(กองการศึกษา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 367,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการคัดแยกขยะและการ
บริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน โดยมีคาใช้จาย เชน คาถังคัด
แยกขยะ คาตอบแทน คาวัสดุอุปกรณในการประชาสัมพันธ และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและระงับโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ โดยมีคาใช้จาย เชน คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาหน้ากาก
อนามัยและถุงมือยาง คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน โดยมีคาใช้
จาย เชน คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาหน้ากากอนามัยและถุงมือยาง คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 8
(สํานักปลัด)
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โครงการรณรงคและสงเสริมการลดปริมาณขยะติดเชื้อในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคและสงเสริม
การลดปริมาณขยะติดเชื้อในชุมชน  โดยมีคาใช้จาย เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 9
(สํานักปลัด)

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

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปฌิธาน
 ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี  โดยมีคาใช้จาย เชน คาป้ายโครงหาร คาวัคซีน คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวม
กิจกรรม และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบดัดแปลงตอ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน เปลหามคนไข้ เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สายยาง ลูกยาง ถุงมือ กระดาษ
กรอง จุกตางๆ ฯลฯ
(สํานักปลัด)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน รวมถึง
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลงตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ  รายจาย
เพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคา
วัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง อาทิ
เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมาย ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ หน้ากากอนามัย ฯลฯ
(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 87,500 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข ซึ่งต้องดําเนินงานตามแนว
ทางการดําเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนสําหรับ โครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1
(สํานักปลัด)

โครงการสงเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) จํานวน 67,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบ้าน (อสม.) หมูบ้านละ  7,500
  บาท จํานวน  9  หมูบ้าน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)
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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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเคราะหเด็กนัก
เรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ในสังกัด องคการ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาดกลอย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวังขอน และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกก
กล้วยนวน  โดยมีคาใช้จายเพื่อจ้างเหมารถรับ-สงเด็กนักเรียน ผู้มี
รายได้น้อยและด้อยโอกาส 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้าถึงสิทธิคนพิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 4
(สํานักปลัด)
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โครงการจับจีบผ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจับจีบผ้า โดยมีคาใช้
จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวม
กิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทน
วิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 6
(สํานักปลัด)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อ
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ "การทํากล้วยอบเนย" จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพ "การทํากล้วยอบเนย" โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาวัสดุ
อุปกรณ คาสื่อประชาสัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 7
(สํานักปลัด)
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โครงการอบรมผู้สูงวัยใสใจสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมผู้สูงวัยใสใจ
สุขภาพ โดยมีคาใช้จาย เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มสําหรับผู้เข้ารวมกิจกรรม คาวัสดุอุปกรณ คาสื่อประชา
สัมพันธ คาตอบแทนวิทยากร และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 5
(สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาประชาชนสัมพันธต้านยาเสพติดตําบล
ตาดกลอย

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธต้านยาเสพติดตําบลตาดกลอย  โดยมีคาใช้
จาย เชน คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล คาตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 26 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไทหลมขนมเส้นหลมเกาและเทศกาล
อาหารสะอาดรสชาติอรอย

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการเข้ารวมงานวัฒนธรรมไท
หลม ขนมเส้นหลมเกา และเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติ
อรอย โดยมีคาใช้จาย เชน คาของขวัญ คาดอกไม้ คาการ
แสดง คาจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 28 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษาฯ)

โครงการเข้ารวมประเพณีแขงขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรวมประเพณีแขงขัน
เรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  โดยมีคาใช้
จาย เชน คาฝึกซ้อม คาดอกไม้ คาจัดสถานที่ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ
เนื่องในประเพณีสงกรานต โดยมีคาใช้จาย เชน คา
วัสดุ อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาของชํารวย คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง โดยมีคาใช้จาย เชน คาของขวัญ คาดอกไม้ คาพวง
มาลัย คาการแสดง คาจัดสถานที่ และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง ฯลฯ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 27 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับเงินอุดหนุนงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ จํานวน 30,000 บาท
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,515,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,518,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,518,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 791,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานสวนตําบล สังกัด กองชาง  จํานวน 12 เดือน  ได้แก
   (1 ตําแหนง  นักบริหารงานชาง   จํานวน  1  อัตรา
   (2 ตําแหนง  นายชางโยธา   จํานวน  1  อัตรา
และพนักงานสวนตําบล ตําแหนงอื่นกรณีได้รับการอนุมัติให้ปรับ
ปรุงและกําหนดตําแหนงเพิ่มใหมในแผนอัตรากําลังสามปี ในปีงบ
ประมาณ 2566
(กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง  ผู้อํานวยการกองชาง
จํานวน   3,500   บาท/เดือน  รวม   12   เดือน
เป็นเงิน   42,000   บาท
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 632,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงเงินคา
ตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แกพนักงานจ้าง สังกัดกอง
ชาง จํานวน 12 เดือน  ดังนี้
   (1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา
    - ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา 
    - ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
เป็นเงิน   308,640   บาท
   (2 พนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  3   อัตรา 
จํานวน   9,000  บาท/เดือน   รวม  12  เดือน
เป็นเงิน   324,000    บาท
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 53,220 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง สังกัด
กองชาง ดังนี้
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  อัตรา 
จํานวน  1,435  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน
เป็นเงิน    17,220    บาท
  - พนักงานจ้างทั่วไป     จํานวน   3   อัตรา
จํานวน  1,000  บาท/เดือน  รวม 12 เดือน
เป็นเงิน    36,000    บาท
(กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 916,640 บาท
ค่าตอบแทน รวม 356,640 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 258,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ดังนี้
   (1 จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
ตั้งไว้   118,640   บาท
   (2 จายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบล กรณีที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมอบหมาย
ให้ปฏิบัติราชการ ตามที่ระเบียบฯ กําหนด
ตั้งไว้   140,000   บาท
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนแกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ปกติโดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานัก
งานและได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในที่ตั้งสํานักงานหรือ
โดยลักษณะงานสวนใหญต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน หรือโดย
ลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะ และ
ได้ปฏิบัติงานนั้นนอกผลัดหรือกะของตนและให้หมายความรวมถึง
เงินคาตอบแทนตามกฎหมายวาด้วยสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล
(กองชาง)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/เชาซื้อ ให้แกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิ
เบิกคาเชาบ้าน ตามที่ระเบียบฯ กฏหมาย กําหนด
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิได้ตามที่ระเบียบฯ กฏหมายกําหนด
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1 คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562,  หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และหนังสือ กระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
(2 คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จําเป็น ได้แกคาจ้างเหมาบริการให้ผู้
รับจ้างเหมาทําการอยางหนึ่งอยางใด อาทิ คาจ้างเหมาบุคคล คา
จ้างเหมาอื่นๆ ฯลฯ  ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562,  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร
และนอกราชชาณาจักร ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง รวม
ไปถึงลูกจ้างฯ ที่มีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดตอราชการ ฯลฯ
 และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซม ดังนี้
(1 บํารุงรักษาและซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ และครุภัณฑ
อื่นๆ หรือซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสร้างตางๆ ที่ชํารุดเสีย
หาย ให้อยูในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
(2 บํารุงรักษาและซอมแซม ยานพาหนะสวนกลาง ลักษณะการ
ซอมบํารุงปกติ และซอมกลาง
เป็นไปตามหลักเกณฑและอัตราคาใช้จายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปี ที่เบิกจายในลักษณะคาใช้
สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค (หนังสือระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2909 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565)
(กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย 
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย
   วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
   วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ ฯลฯ
   รวมทั้ง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหล สําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิม ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
(กองชาง)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย 
   วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซอมแซมแล้ว
ไมคุ้มคา เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ ฯลฯ
   วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น หรือไมคงสภาพเดิม เชนน้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูน
ซีเมนต ทราย ฯลฯ
   รวมทั้ง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิม ที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 16/8/2565  12:57:47 หน้า : 61/77



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
(1 วัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนานหรือนําไปใช้แล้วเกิดความชํารุด
เสียหายไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานดังเดิมหรือซอมแซมแล้วไม
คุ้มคาเชน แผน หรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
(2 วัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้ว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, RemovableDisk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ
(3 วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติหรือคาซอมกลาง เชน หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดี
รอมไดรฟ แผนกรองแสง แผนแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (KeyBoard) ฯลฯ
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายวีดีโอขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาคาจัดซื้อกล้องถายวีดีโอขนาดเล็ก พร้อม
อุปกรณ จํานวน 1  เครื่อง สําหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวใน
การจัดโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจตางๆของทางราชการเพื่อเผย
แพรให้สาธารณะชนได้รับทราบ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1. ตัวเครื่องขนาดเล็ก พกพาสะดวก
  2. มีเซนเซอรแบบ 1/1.7" CMOS  หรือดีกวา
  3. มีระบบกันสั่น 3 แกน ป้องกันการสั่นไหวแม้ในขณะเคลื่อนที่
  4. ถายภาพนิ่งความละเอียดไมน้อยกวา 64 ล้านพิกเซล รูปแบบ
ไฟลภาพ JPEG/DNG 
  5. ถายวีดีโอความละเอียดสูงสุดไมน้อย
กวา 4K UltraHD /60fps รูปแบบไฟลวีดีโอ MP4
  6. มีไมโครโฟนภายในตัว รองรับเมมโมรี่การด Micro SD ความ
จุ 256 GB
  7. แบตเตอรี่ความจุ ไมน้อยกวา 870 mAh ใช้งานตอเนื่องไม
น้อยกวา 100 นาที
ไมมีรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน 2559
(กองชาง)
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อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อม
อุปกรณ  จํานวน 1 เครื่อง  สําหรับการสํารวจพื้นที่ การวางแผน
และออกแบบ รวมไปถึงการบันทึกภาพมุมสูงประกอบการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจตางๆ เพื่อประโยชนในการเผยแพร
ประชาสัมพันธ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
   1 ตัวเครื่องอากาศยานไร้คนขัย (โดรน) แบบคอรดคอปเตอร มี
ระบบ GPS บินแบบตอเนื่องนานสูงสุด 20 - 28 นาที ชวงคลื่น
ความถี่ในการทํางาน 2.400 ถึง 5.850 GHz
   2 ตัวกล้องติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง เซ็นเซอร COMS 1
 นิ้ว  พร้อมระบบกันสั่น 3 แกน
   3 ถายภาพนิ่งความละเอียดไมน้อยกวา 20 MP รูปแบบไฟล
ภาพ JPEG/DMG (RAW)
   4 ถายวิดีโอความละเอียดไมน้อยกวา 4K Ultra HD รูปแบบ
ไฟลวีดีโอ MP4/MOV
   5 มีเซ็นเซอรด้านหน้า/ด้านหลัง/ด้านบน/ด้านลาง
   6 แบตเตอรี่มีความจุไมน้อยกวา 3,500 mAh
   7 รองรับเมมโมรี่การด Micro SD ความจุ 256 GB
   8 รีโมทคอนโทรลแบบ Smart Controller ชวงคลื่นความถี่ใน
การทํางาน 2.400 - 2.483 GHz และ 5.725 - 5.850 GHz
ไมมีรายการในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ เป็นๆไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9
 มิถุนายน 2559
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 4,230,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,130,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,130,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้องพักพนักงานรักษาความปลอดภัย องคการ
บริหารสวนตําบลตาดกลอย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงห้องพักพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 18
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ตาดกลอย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 29 ลําดับที่ 3
(กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกแก้ว-ห้วยน้ําเลา 
หมูที่ 3

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคก
แก้ว - ห้วยน้ําเลา  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 26.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 78.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 272
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจรัญ หมูที่ 9 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
จรัญ หมูที่ 9 ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 32.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 80.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 252
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 9 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดห้วยโป่ง
น้ํา หมูที่ 9 ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 27.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 81.00
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 62 ลําดับที่ 204
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยอีหม้อ-โคกถ้ําเสือ 
หมูที่ 3

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยอีหม้อ –
 โคกถ้ําเสือ  ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 53.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 159.00
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 35
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 สายอางห้วยกาบ
เปลือย

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอางห้วยกาบ
เปลือย ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 58.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 174.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 38 ลําดับที่ 12
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 สายบ้านนายวง
เดือน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวง
เดือน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 21.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 84.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 267
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายโคกสูง-สะ
ดวง

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกสูง - สะ
ดวง  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 53.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 159.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 57 ลําดับที่ 166
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายบ้านนาย
บรรเทา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย
บรรเทา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 55.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 165.00
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 271
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายไรตาทรัพย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไรตา
ทรัพย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 53.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 159.00
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 26
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายห้วยโป่ง-ห้วย
ลือหนัง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วย
โป่ง - ห้วยลือหนัง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 26.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 78.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 302
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 สายห้วยอีหม้อ-ซํา
ไคร้

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยอี
หม้อ - ซําไคร้  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 53.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 159.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 42 ลําดับที่ 45
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 สายตาดขา-กก
กล้วยนวน

จํานวน 88,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตาดขา - กก
กล้วยนวน หมูที่ 5  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 35.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 140.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 58
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 สายโคกบ้านใหม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกบ้าน
ใหม  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 27.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 81.00
 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 59 ลําดับที่ 183
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 สายกกกล้วย
นวน-ตาดขา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกกล้วย
นวน - ตาดขา หมูที่ 7  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 53.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 159.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 47 ลําดับที่ 83
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 สายซําเข จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซํา
เข  ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 54.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 162.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 47 ลําดับที่ 88
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 สายหนองบง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
บง ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 53.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 159.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 291
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายบ้านนายบุญ
นํา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญ
นํา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 29.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 87.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 294
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายวังเกิ้ง-วังข้าว
หลาม

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังเกิ้ง - วัง
ข้าวหลาม  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 29.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 87.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 70
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายวังข้าวหลาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังข้าว
หลาม  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 28.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 84.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 48 ลําดับที่ 95
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 สายหนองปลาติ้ว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปลา
ติ้ว  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 57.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 171.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 45 ลําดับที่ 72
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 สายหุบป่าบง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหุบป่า
บง ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร  ยาว 77.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 192.50
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
   ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 252
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรั้วเมทัลชีทรอบสถานที่ทิ้งขยะ องคการบริหารสวน
ตาดกลอย

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรั้วเมทัลชีทรอบสถานที่ทิ้งขยะ ปริมาณ
งานเมทัลชีท ยาวรวม 90 เมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 30 ลําดับที่ 17
(กองชาง)

โครงการกอสร้างลานดินอเนกประสงค อบต.ตาดกลอย หมูที่  3 จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานดินอเนกประสงค ปริมาณงานลานดิน
พื้นที่ไมน้อยกวา 4,500.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 305
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 สายบ้าน
นายสําเภา

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสําเภา ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 128.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 297
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 สายภาย
ในหมูบ้าน คุ้มบ้านโนน

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบ้าน คุ้มบ้านโนน  ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 65.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม
น้อยกวา 260.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 64 ลําดับที่ 222
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 สายภาย
ในหมูบ้าน

จํานวน 112,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ภายในหมูบ้าน  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  จํานวน 2
 จุด  ระยะทางรวม 90.00 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 270.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 65 ลําดับที่ 225
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 สาย
หนองแก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองเพื่อการเกษตร สาย
หนองแก ปริมาณงานปรับเกลี่ยแตงผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร  ระยะทาง 1,000.00 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อย
กวา 3,500.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 304
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองเพื่อการเกษตร หมูที่ 8 สาย
ห้วยลึก

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนลําลองเพื่อการเกษตร สาย
ห้วยลึก ปริมาณงานปรับเกลี่ยแตงผิวจราจรกว้าง 3.50
 เมตร  ระยะทาง 900.00 เมตร  หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 3,150.00
 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 193
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลอง  หมูที่ 9 สายทางหุบป่าบง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมถนนลําลอง สายทางหุบป่า
บง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 1,500.00
 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 4,500.00 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 61 ลําดับที่ 199
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 16/8/2565  12:57:47 หน้า : 74/77



โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการเกษตร สายทางห้วยถ้ํา
ปลาดุก หมูที่ 6

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการเกษตร สายทาง
ห้วยถ้ําปลาดุก  ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 4,000.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 1,200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต
.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 303
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการเกษตร หมูที่ 1 สายทาง
ภายในหมูบ้าน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการเกษตร สายทาง
ภายในหมูบ้าน ปริมาณงานลงวัสดุคัดเลือกไมน้อยกวา 360.00
 ลบ.ม. กลบเป็นชวงๆ บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบอ ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด
 ฐานอํานาจ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67 (1) , พร
บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (2)
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 52 ลําดับที่ 134

โครงการปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการเกษตร หมูที่ 5 สายทาง
ห้วยลากข้าว

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมถนนลําลองเพื่อการเกษตร สายทาง
ห้วยลากข้าว ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 3,000.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 9,000.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 58 ลําดับที่ 176
(กองชาง)
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย ระบบ
ประปาหมูบ้าน หมูที่ 6

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ําพลังงานแสง
อาทิตย ระบบประปาหมูบ้าน ปริมาณงานขนาดไมน้อย
กวา 2,500 วัตต ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ องคการบริหารสน
ตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 84 ลําดับที่ 24
(กองชาง)

โครงการติดตั้งโคมไฟสองสวางพลังงานแสงอาทิตย ภายในตําบล
ตาดกลอย

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งโคมไฟสองสวางพลังงานแสงอาทิตย ภายใน
ตําบลตาดกลอย ปริมาณงานโคมไฟถนน พลังงานแสง
อาทิตย LED 120 W พร้อมอุปกรณ ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ องคการบริหารสนตําบลตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 19
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาลภายในหมูบ้าน บ้านห้วยโป่ง
น้ํา หมูที่ 9

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาบาดาลภายในหมู
บ้าน ปริมาณงาน ถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส รุนทรง
แอปเปิ้ล ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 2 ถัง พร้อมตอเชื่อมทอ
น้ํา ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 14
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมูบ้าน บ้านวังขอน หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงระบบประปาบาดาลภายในหมู
บ้าน ปริมาณงาน วางทอจายน้ําและวางทอสงน้ํา พร้อมสิ่ง
ประกอบ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ตาดกลอย กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 82 ลําดับที่ 4
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) โดยคํานวณการตั้งจาย ในอัตราร้อยละอของเงินงบ
ประมาณการกอสร้าง งบลงทุน หั้งในหมวดคาที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กด (กวจ
) 405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอหลมเกา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
หลมเกา ในการกอสร้างขยายเขตระบบจําหนายไฟฟ้า บ้านห้วยอี
จีน หมูที่ 2 ตําบลตาดกลอย อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

270,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,323,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,877,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 320,265

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

390,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

120,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

270,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 15,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,323,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,877,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000

เงินสํารองจาย 320,265

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

390,000

เงินสมทบระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

120,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

5,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,402,620 1,930,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,000

เงินประจําตําแหนง 252,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,592,920 1,121,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

264,000 24,000

เงินวิทยฐานะ 168,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

936,000

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

791,040 7,124,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

42,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 336,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 632,640 5,347,440

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

53,220 341,220

เงินวิทยฐานะ 168,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

758,870 40,000 270,000

คาเชาบ้าน 260,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

85,000 10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 120,000 200,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

258,640 1,327,510

คาเชาบ้าน 48,000 308,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

30,000 125,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 340,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000 220,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบูรณาการขับ
เคลื่อนการจัด
ทํา/ทบทวนแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

20,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อบต. คณะผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบูรณาการขับ
เคลื่อนการจัด
ทํา/ทบทวนแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

20,000

โครงการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการให้บริการของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

20,000

โครงการฝึกอบรม
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก 
อบต. คณะผู้บริหาร 
พนักงานสวนตําบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

10,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้โดยการจัดทํา
แผนที่ภาษี

50,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
ในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมในการป้องกัน
การทุจริต

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย แกบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

10,000

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้โดยการจัดทํา
แผนที่ภาษี

50,000

โครงการอบรมเพื่อสร้าง
ทัศนคติและจิตสํานึกที่ดี
ในการอยูรวมกันอยาง
สมานฉันท์

10,000

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมในการป้องกัน
การทุจริต

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการดําเนินการ
ทางวินัย แกบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล แกบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 50,000

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

10,000

โครงการฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวนสมาชิก อปพร.

240,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคล แกบุคลากร
องค์การบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย

10,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000 270,000

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

10,000

โครงการฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวนสมาชิก อปพร.

240,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต
.ตาดกลอย

20,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญและวัน
หยุดยาว

50,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

150,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

742,685

โครงการคัดแยกขยะ 
และการบริหารจัดการ
ขยะเปียกในครัวเรือน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

60,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจํา อบต
.ตาดกลอย

20,000

โครงการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสําคัญและวัน
หยุดยาว

50,000

คาใช้จายเดินทางไป
ราชการ

150,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

742,685

โครงการคัดแยกขยะ 
และการบริหารจัดการ
ขยะเปียกในครัวเรือน 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2566

60,000

โครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดตอ

100,000

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพของผู้
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุก
เฉิน

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ
ติดเชื้อในชุมชน

10,000

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

30,000

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

250,000

โครงการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ

10,000

โครงการจับจีบผ้า 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการลดปริมาณขยะ
ติดเชื้อในชุมชน

10,000

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

30,000

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

250,000

โครงการเข้าถึงสิทธิคน
พิการ

10,000

โครงการจับจีบผ้า 30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ "การทํา
กล้วยอบเนย"

10,000

โครงการอบรมผู้สูงวัย
ใสใจสุขภาพ

10,000

โครงการเข้ารวมงาน
วัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและ
เทศกาลอาหารสะอาด
รสชาติอรอย

50,000

โครงการเข้ารวม
ประเพณีแขงขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดตําบล
ตาดกลอย

200,000

โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุเนื่องในประเพณี
สงกรานต์

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ "การทํา
กล้วยอบเนย"

10,000

โครงการอบรมผู้สูงวัย
ใสใจสุขภาพ

10,000

โครงการเข้ารวมงาน
วัฒนธรรมไทหลมขนม
เส้นหลมเกาและ
เทศกาลอาหารสะอาด
รสชาติอรอย

50,000

โครงการเข้ารวม
ประเพณีแขงขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี

200,000

โครงการแขงขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพติดตําบล
ตาดกลอย

200,000

โครงการรดน้ําขอพรผู้
สูงอายุเนื่องในประเพณี
สงกรานต์

50,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:58:06 หน้า : 18/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,175,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 15,000 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 30,000 260,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000 230,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,205,000

วัสดุกอสร้าง 170,000 220,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 180,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 45,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 40,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 300,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 25,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต

33,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเปิด

16,500

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in one สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

23,000

เก้าอี้สํานักงาน 4,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง

74,700

โต๊ะทํางาน 24,000

คอมพิวเตอร์ All in 
one

46,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก 4 ฟุต

33,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 
บานเปิด

16,500

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 7,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ All In 
One สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
in one สําหรับงาน
ประมวลผล

23,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

23,000

เก้าอี้สํานักงาน 4,500

เครื่องปรับอากาศ แบบ
ติดผนัง

74,700

โต๊ะทํางาน 24,000

คอมพิวเตอร์ All in 
one

46,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายวีดีโอขนาด
เล็ก พร้อมอุปกรณ์

อากาศยานไร้คนขับ (โด
รน)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้อง
พักพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
บริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊กสําหรับงาน
สํานักงาน

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายวีดีโอขนาด
เล็ก พร้อมอุปกรณ์

20,000 20,000

อากาศยานไร้คนขับ (โด
รน)

60,000 60,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการปรับปรุงห้อง
พักพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การ
บริหารสวนตําบล
ตาดกลอย

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงอาคาร
ที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลตาดกลอย

250,000 250,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกแก้ว-ห้วยน้ําเลา 
หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายจรัญ หมูที่ 
9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 
9

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยอีหม้อ-โคกถ้ํา
เสือ หมูที่ 3

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 สายอางห้วยกาบ
เปลือย

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 สายบ้านนายวง
เดือน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกแก้ว-ห้วยน้ําเลา 
หมูที่ 3

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายจรัญ หมูที่ 
9

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายวัดห้วยโป่งน้ํา หมูที่ 
9

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายห้วยอีหม้อ-โคกถ้ํา
เสือ หมูที่ 3

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 1 สายอางห้วยกาบ
เปลือย

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2 สายบ้านนายวง
เดือน

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายโคกสูง-สะดวง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายบ้านนาย
บรรเทา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายไรตาทรัพย์

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายห้วยโป่ง-ห้วย
ลือหนัง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายห้วยอีหม้อ-ซํา
ไคร้

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 สายตาดขา-กก
กล้วยนวน

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 สายโคกบ้านใหม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายโคกสูง-สะดวง

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายบ้านนาย
บรรเทา

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายไรตาทรัพย์

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายห้วยโป่ง-ห้วย
ลือหนัง

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 3 สายห้วยอีหม้อ-ซํา
ไคร้

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 5 สายตาดขา-กก
กล้วยนวน

88,000 88,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6 สายโคกบ้านใหม

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 สายกกกล้วย
นวน-ตาดขา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 สายซําเข

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 สายหนองบง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายบ้านนายบุญนํา

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายวังเกิ้ง-วังข้าว
หลาม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายวังข้าวหลาม

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายหนองปลาติ้ว
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 สายกกกล้วย
นวน-ตาดขา

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 สายซําเข

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 สายหนองบง

100,000 100,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายบ้านนายบุญนํา

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายวังเกิ้ง-วังข้าว
หลาม

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายวังข้าวหลาม

50,000 50,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 8 สายหนองปลาติ้ว

100,000 100,000

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:58:06 หน้า : 30/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 สายหุบป่าบง

โครงการกอสร้างรั้วเม
ทัลชีทรอบสถานที่ทิ้ง
ขยะ องค์การบริหาร
สวนตาดกลอย

โครงการกอสร้างลาน
ดินอเนกประสงค์ อบต
.ตาดกลอย หมูที่  3

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 สายบ้าน
นายสําเภา

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 สายภาย
ในหมูบ้าน คุ้มบ้านโนน

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 สายภาย
ในหมูบ้าน
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 9 สายหุบป่าบง

120,000 120,000

โครงการกอสร้างรั้วเม
ทัลชีทรอบสถานที่ทิ้ง
ขยะ องค์การบริหาร
สวนตาดกลอย

170,000 170,000

โครงการกอสร้างลาน
ดินอเนกประสงค์ อบต
.ตาดกลอย หมูที่  3

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 สายบ้าน
นายสําเภา

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 สายภาย
ในหมูบ้าน คุ้มบ้านโนน

100,000 100,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 5 สายภาย
ในหมูบ้าน

112,000 112,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 8 สาย
หนองแก

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 8 สายห้วย
ลึก

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลอง  หมูที่ 9 
สายทางหุบป่าบง

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร สายทางห้วยถ้ํา
ปลาดุก หมูที่ 6

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 1 สายทาง
ภายในหมูบ้าน

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 5 สายทาง
ห้วยลากข้าว

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 8 สาย
หนองแก

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงซอม
แซมถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 8 สายห้วย
ลึก

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลอง  หมูที่ 9 
สายทางหุบป่าบง

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร สายทางห้วยถ้ํา
ปลาดุก หมูที่ 6

140,000 140,000

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 1 สายทาง
ภายในหมูบ้าน

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงซอม
ถนนลําลองเพื่อการ
เกษตร หมูที่ 5 สายทาง
ห้วยลากข้าว

100,000 100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 6

โครงการติดตั้งโคมไฟ
สองสวางพลังงานแสง
อาทิตย์ ภายในตําบล
ตาดกลอย

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาลภายใน
หมูบ้าน บ้านห้วยโป่งน้ํา 
หมูที่ 9

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านวังขอน หมูที่ 1

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างและ
ติดตั้งระบบสูบน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ระบบประปาหมูบ้าน 
หมูที่ 6

110,000 110,000

โครงการติดตั้งโคมไฟ
สองสวางพลังงานแสง
อาทิตย์ ภายในตําบล
ตาดกลอย

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาลภายใน
หมูบ้าน บ้านห้วยโป่งน้ํา 
หมูที่ 9

30,000 30,000

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมูบ้าน 
บ้านวังขอน หมูที่ 1

100,000 100,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

เงินชดเชยคางานกอ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K)

10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ์ : 16/8/2565  12:58:06 หน้า : 36/40



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ์

19,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 20,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,604,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

โครงการสงเสริมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน (อสม.)

67,500

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์

30,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอหลมเกา จังหวัด
เพชรบูรณ์

19,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี 20,000

อุดหนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,604,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

โครงการสงเสริมอาสา
สมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบ้าน (อสม.)

67,500

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนงานมะขามหวาน 
นครบาลเพชรบูรณ์

30,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหลมเกา

รวม 12,380,065 13,182,630 415,000 8,939,265 367,500 250,000 70,000 650,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนสํานักงานการ
ไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอหลมเกา

100,000 100,000

รวม 6,745,540 43,000,000
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