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องคการบริหารสวนตําบลทาลาด
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,696,400 บาท

งบบุคลากร รวม 6,017,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1  ตําแหนงๆ  ละ 20,400
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และ
เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  ตําแหนงๆ ละ 11,220
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนงๆ      ละ 1,750
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  ตําแหนงๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1ตําแหนงๆละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน เป็นเงิน  21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  ตําแหนงๆ  ละ  880
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  ตําแหนงๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกประธานสภา อบต. รองประธาน
สภาอบต.สมาชิกสภาอบต.และเลขานุการสภาเป็นเงินคาตอบแทน
รายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1
 ตําแหนงๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน 12  เดือน เป็น
เงิน  134,640 บาท เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1 ตําแหนงๆ ละ  9,180
  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  110,160 บาท เงินคา
ตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 14  ตําแหนงๆ ละ  7,200
  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,209,600
  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหาร
สวนตําบล  7,200  บาท จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 86,400
  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,791,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,430,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  7 ตําแหนง  ดังนี้
1. ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)  จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 470,280 บาท 
2. ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน  429,240 บาท
3. ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน  396,720 บาท
4. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน     จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน  362,640 บาท
5. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  323,040 บาท
6. ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  298,440 บาท
7. เจ้าพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน  149,640 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558

วันที่พิมพ : 31/8/2563  09:51:08 หน้า : 7/116



7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น(ฉบับที2่)พ.ศ.2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
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เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น(ฉบับที2่)พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 248,500 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงาน  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน   12  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท และ คา
ตอบแทนรายเดือน ในอัตราเดือนละ  7,000  บาท  จํานวน   12
  เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
(3) หัวหน้าสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,047,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  6  ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  1,047,000 บาท  โดยจายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักวิชาการ
เกษตร)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1ตําแหนง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  ตําแหนง
(4)พนักงานจ้างตามภารกิจ   (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(5) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต อป
พร.)  จํานวน  1  ตําแหนง
(6) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป) จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

วันที่พิมพ : 31/8/2563  09:51:08 หน้า : 11/116



เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง3
ตําแหนง จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต อป
พร.)  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 3,588,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 594,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 374,000 บาท

ปกครองสวนท้องถิ่น      จํานวน  374,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมายคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างและจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 180,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารพนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 1,524,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)คาจ้างเหมาและบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาและบริการตางๆ เชน ถายเอกสาร
และเข้าเลม ,คาจ้างทําปายประชาสัมพันธ , คาใช้จายในการ
ประกันภัยรถยนตราชการของอปท.ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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(1.2)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 822,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่  อบต.ทาลาด
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

(1.3)คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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(1.4)คาจ้างเหมาจัดทํา/ปรับปรุงเว็บไซตประชาสัมพันธ อบต. จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดทํา/ปรับปรุงเว็บไซตประชาสัมพันธ กิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(2.1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจ
เยี่ยม 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาด    จํานวน     20,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม
(2.2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
   จํานวน     20,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหารเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภา
ข้อ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิก
จายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
(2.3)  คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการจํานวน     20,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือ
วันสําคัญตางของชาติ คาจัดงาน กิจกรรมตางๆ  ตามนโยบายหรือ
คําสั่งของอําเภอ จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันปิยะมหาราชเป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(3.1) คาใช้จายโครงการตําบลทาลาดเมืองสะอาด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอยางตอเนื่อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13  หน้า 139 )

(3.2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและผู้มีสิทธิ เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะคาเชาที่
พักคาลงทะเบียนตางๆฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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(3.3) คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดกรณี
ครบวาระการดํารงตําแหนงและกรณีอื่นๆ เชน คาวัสดุ คาตอบ
แทน ฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น

(3.4)คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า    กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ของตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ฉบับเพิ่มเติม ฉบับ 1 ลําดับ
ที่ 1 หน้า 3 )
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(3.5)คาใช้จายโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม แกผู้บริหาร  
สมาชิกสภาและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม แกผู้
บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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3.6) คาใช้จายโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน(สถานที่กลาง) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
อําเภอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน (สถานที่กลาง) ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอเพื่อให้มีสถานที่กลางในการประชุมสัมพันธ
ขององคการปกครองสวนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
อําเภอเรณูนครและใช้เป็นสถานที่กลางในการสํารวจและลง
ทะเบียนรับเรื่องขอรับความชวยเหลือของประชาชนที่หลาก
หลาย โดยขอรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขต อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  จํานวน 8 แหงๆ
ละ  30,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  270,000  บาท ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ หรือทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 295,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(1.1)คาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตางๆในสํานัก
งาน       จํานวน   50,000     บาท
 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษแฟม ปากกาดินสอกระดาษไข หมึกถาย
เอกสาร สมุด แบบพิมพตาง ๆฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(1.2)คาน้ําดื่ม    จํานวน   20,000   บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มสะอาดเพื่อไว้ใช้ในการบริการ
ประชาชนและผู้มาติดตอราชการ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตางๆเชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซัก
ฟอก น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาล้างห้องน้ํา ถ้วยชามผ้าคลุมโตะและ
ถังขยะฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่น้ํามันเบรกยางนอกยางใน สาย
ไมล เพลาตลับลูกปืน หัวเทียนฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นฯลฯ เพื่อใช้กับ
ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสงที่ใช้ในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลทาลาดและน้ํามันเชื้อเพลิงผสมเครื่องพนหมอกควัน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน ฟิลม, ไม้
อัด, พูกัน, สี ฯลฯขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรม
หมึกคอมพิวเตอรผ้าหมึกอุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,175,880 บาท
คาไฟฟา จํานวน 1,092,880 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟาที่ใช้ในสํานักงาน อบต.ทาลาดและ
อาคารและสถานที่ใช้กระแสไฟฟาที่อยูในความรับผิดชอบของ อบ
ต.ทาลาด
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของ อบต.ให้แกการประปาสวนภูมิภาค
-ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการของ อบต.
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณียโทรเลข ธนาณัติ คาจัดซื้อดวงตา
ไปรษณียยากร และคาจัดสงเอกสารตางๆ
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตของ อบต.
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 80,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อโตะพับเหล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับเหล็ก จํานวน  10 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน  20,000  บาท เพื่อใช้ในงานตางๆของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดและเป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด
ที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

(2) คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน(ราคารวมคาติดตั้ง) 
แบบติดผนังขนาด 12,000 บีทียู

จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวม
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คาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู  เพื่อใช้อํานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบลและ
ประชาชนที่มาติดตอราชการของ  องคการบริหารสวนตําบลทา
ลาด  จํานวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  17,000  บาท
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา  12,000 บีทียู
2.ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม
เกิน  40,000  บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  ประกอบด้วย
อุปกรณ  ดังนี้  สวิตซ  1  ตัว  ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4
 เมตร  สายไฟยาวไมเกิน  15  เมตร
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
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พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2562  )

(3) คาจัดซื้อโตะทํางาน จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  2 ตัว ราคาตัว
ละ 3,500 บาท ให้กับพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลทาลาดและเป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาว
จําหนาย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1  เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน   
-มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก  (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
-มี  DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมน้อยกวา 1ชอง
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

(2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา  800VA (480 Watts)
 - สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
 (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบรายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 10,000 บาท
รายจายอื่น

(1.1) คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตาง ๆซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอ
สร้าง

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างองคกรสถาบันหรือบุคคลที่เป็น
กลางในการสํารวจความพึ่งพอใจของประชาชนตอการให้บริการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

งานบริหารงานคลัง รวม 1,737,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,447,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,447,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 876,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  4  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
 จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 389,640  บาท
2. ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน  168,360  บาท
3. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน 1 ตําแหนง  เป็น
เงิน  168,360  บาท
4. ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน  149,640  บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที4่) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น(ฉบับที2่)พ.ศ. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2)ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
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.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับที่2
)พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2553ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 439,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  3 ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ)  จํานวน  1
  ตําแหนง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง3
ตําแหนง  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
 (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี)  จํานวน  1  ตําแหนง 
 (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1  ตําแหนง
 (3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ)  จํานวน  1  ตําแหนง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 275,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 105,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลตามที่ได้รับมอบหมาย  เชน    คณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคา คากรรมการตรวจงานจ้าง คาใช้จาย
ในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและจายเป็นเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นสําหรับพนักงานพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษฯ
ลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
5)หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลลูกจ้างประจําพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารพนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1.1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและผู้มีสิทธิ เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะคาเชาที่
พักคาลงทะเบียนตางๆฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558และ
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ในการดําเนิน
งาน เชน กระดาษ สมุดบัญชีใบเสร็จเงิน
ตางๆ กระดาษ ปากกา แบบพิมพตาง ๆ เก้าอี้ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร   หรือ LED  สี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร   หรือ LED  สี   จํานวน 1 เครื่อง
        คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที (ppm)

- มีความเร็วในการพิมพสี สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและ สี) ได้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อย
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กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา

- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้  25 ถึง400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาจํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย  Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้

- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  150  แผน
 - สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ Custom  
 (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น       พ.ศ. ๒๕๖๐
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงินการเบิกจายเงิน
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
4) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1.1)คาใช้จายโครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและ
แก้ไขปญหายาเสพติด  เชนคาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7  หน้า 131 )
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(1.2)คาใช้จายโครงการเฝาระวังและปองกันเด็กจมน้ํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเฝาระวังและ
ปองกันเด็กจมน้ํา เชน คาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่มคาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่  5  หน้า 131 )

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องแตงกาย  ชุดปฏิบัติการ  อปพร. ให้
กับอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อใช้ในการดําเนินงาน
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

(1.1) เงินอุดหนุนโครงการปองกันและแก้ไขปญหายาเสพติด  To  
be  number 1

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ชมรม To  be  number 1      
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไขครั้งที่ 2/2563 ลําดับ
ที่  1  หน้า 2 )

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,859,200 บาท

งบบุคลากร รวม 1,727,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,727,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แกครูผู้
ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
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2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้แกครูผู้ดูแลเด็กสังกัด อบต.ทาลาด
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 663,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเดือนคาจ้างพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแล
เด็ก 4  ตําแหนง  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  โดยจายให้กับ
พนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กศูนยฯ อบต.ทา
ลาด)  จํานวน  2ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็กศูนยฯบ้านสร้าง
เม็ก)  จํานวน  2  ตําแหนง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563  09:51:08 หน้า : 54/116



เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้างตําแหนงผู้ชวย
ครูผู้ดูแลเด็ก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 

งบดําเนินงาน รวม 1,124,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 466,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1.1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี 2564 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี2564 และจัดซื้อ
วัสดุเพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุอุปกรณคาใช้จายในงานวันเด็ก ของ
ขวัญ ของรางวัลและอื่น ๆให้แก เด็กนักเรียน ในพื้นที่
-  ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561– 2565)  ลําดับที่ 12 หน้า 114)
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(1.2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 300,600 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา( คาอาหารกลางวัน)  ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 2 แหง อัตรามื้อละ 20
 บาท  จํานวน  245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)
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(1.3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 1,700 บาท/คน/ปี)

จํานวน 102,000 บาท

         เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) 1,700 บาท/คน/ปี)ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 2 แหง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)
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(1.4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 33,900 บาท

      เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทา
ลาด จํานวน 2 แหงดังนี้
 (1.4.1) คาหนังสือเรียน     จํานวน  6,000  บาท
 (1.4.2) คาอุปกรณการเรียน    จํานวน  6,000  บาท
 (1.4.3) คาเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน  9,000  บาท
 (1.4.4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  12,900 บาท     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551(ฉบับที่ 2)
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ค่าวัสดุ รวม 658,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตางๆสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดเชนแปรงไม้
กวาดหมอนผ้าหมที่นอนถ้วยชามช้อนส้อมสบูยาสีฟนแปรงสีฟนฯ
ลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 638,200 บาท

(2) คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
จํานวน     136,000     บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)จํานวน  260  วันให้แกเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  2  แหง
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(3) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.    จํานวน  
     502,200    บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)จํานวน 260 วันให้แกนัก
เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.ทาลาดจํานวน 3
 แหง
ตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1  เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน   
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก  (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

- มี  DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมน้อยกวา 1ชอง

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

 (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  ณ  วัน
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ที่  12 พฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

(2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา  800VA (480 Watts)

    -สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
 (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 988,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 988,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1.1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน 988,000 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลทา
ลาด จํานวน 3 แหงจํานวน 200 วันตามโครงการจัดหาอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ตามโครงการ ดังนี้
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทาลาด (ราษฎรวิทยานุกู
ล) จํานวน 123x200x20 = 492,000 บาท
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก   
จํานวน 75x200x20 = 300,000 บาท
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนลาดสวางวิทยา   
จํานวน 49x200x20 =  196,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
  ลงวันที่  6 มิถุนายน  2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวัยที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนํารายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 424,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แหงละ  2 คน คนละ 5,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 3811
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
และการเบิกจาย พ.ศ. 2561
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง แนวทางการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง  พลเรือ
เอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี ให้แก  อาสาสมัครปศุสัตวในเขตพื้นที่ตําบลทาลาด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
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แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด
หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(2.1) คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ประจําปี 2564

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง  พล
เรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
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ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5) หนังสือกรมสงเสริมกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ว
 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินงาน
ปองกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุด
หนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว827  ลงวันที่ 1  มีนาคม 2562(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ
.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13  หน้า 127 )
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(1.1)คาจัดซื้อสารเคมีเพื่อปองกันลูกน้ํายุงลายจํานวน 50,000
 บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบทปองกันลูกน้ํายุงลายและน้ํายา
พนหมอกควันน้ํายาสารเคมีกําจัดยุงลายสารเคมีกําจัดเชื้อโรคฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

(1) คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน ใช้สําหรับการกําจัด
แมลงและศัตรูพืชทางการเกษตรและงานอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง จํานวน  1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  59,000  บาท
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
 1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมน้อยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง  
 2) ถังบรรจุน้ํายาไมน้อยกวา  6  ลิตร        
 3) กําลังเครื่องยนตไมน้อยกวา 25 แรงม้า  
       หมายเหตุ :  ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตร  การฆาเชื้อโรค หรือ การปองกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหะนําโรค เชน ยุง แมลง เป็นต้น
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ(โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2562  )

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563  09:51:08 หน้า : 69/116



เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
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เงินอุดหนุนเอกชน

(1.1) เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายในการสนับสนุนหมูบ้านและชุมชนในการจัดทําโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้
แก ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลทา
ลาด อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม   
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ฉบับ 1
 ลําดับที่  2  หน้า 2 )
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 999,500 บาท

งบบุคลากร รวม 808,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 808,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 766,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม) จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน  389,400 บาท 
2. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  376,600 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
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8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคมและ   ผู้มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมายคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างและจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น        พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารพนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)    พ.ศ. 2549

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1.1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและผู้มีสิทธิ เชน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะคาเชาที่พักคาลงทะเบียนตางๆฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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(1.2) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี(แปรรูปอาหารทาง
การเกษตร)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรี(แปรรูปอาหารทางการเกษตร)  เชน คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  วัสดุอุปกรณและคาใช้จายที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

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

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(1.1)  คาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆในสํานักงาน   
จํานวน    20,000    บาท
   เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษแฟม ปากกาดินสอกระดาษไข หมึกถาย
เอกสาร สมุด แบบพิมพตาง ๆฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน  (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1  เครื่อง 
 คุณลักษณะพื้นฐาน   
- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก  (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา  มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB

- มีหนวยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย

- มี  DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวน ไมน้อยกวา 1ชอง

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
 (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563)
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- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

(2) คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

วันที่พิมพ : 31/8/2563  09:51:08 หน้า : 80/116



เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ  ขนาด 800 VA  จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีกําลังไฟฟาด้านนอกไมน้อยกวา  800VA (480 Watts)

    -สามารถสํารองไฟฟาได้ไมน้อยกวา 15 นาที
 (โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศ  ณ  วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1.1) โครงการท้องถิ่นใสใจ  ผู้สูงวัย  สูงคุณคา  ปี 2564 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมที่ให้ความสําคัญและเห็น
คุณคาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลทาลาด   ประจําปี 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 10  หน้า 126 )

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,420,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,368,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,368,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 579,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)   จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน 429,240 บาท
2. ตําแหนง นายชางโยธา       จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 149,760 บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
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2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8)หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้อง
ถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจ้างและการให้ลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ได้รับคาจ้าง(ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
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การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานสวนท้องถิ่น(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชางและผู้มีสิทธิที่
จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 675,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  5  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยชางไฟฟา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานสูบน้ํา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(4) พนักงานจ้างทั่วไป   (พนักงานผลิตน้ําประปา)  จํานวน  1
  ตําแหนง 
(5) พนักงานจ้างทั่วไป   (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง4
ตําแหนง  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานสูบน้ํา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างทั่วไป   (พนักงานผลิตน้ําประปา)  จํานวน  1
  ตําแหนง 
(4) พนักงานจ้างทั่วไป   (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การให้พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,052,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 82,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมายคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้างและจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ
.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารพนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)    พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1.1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานและผู้มีสิทธิ เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาเดินทางคาพาหนะคาเชา
ที่พักคาลงทะเบียนตาง ๆฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
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(1.2) คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างหนวยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารกิจการและการ
บํารุงรักษาระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. 2548

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(2.1)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน     
จํานวน       10,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ องคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
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ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

(2.2)คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง   
จํานวน       10,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สร้างองคการบริหารสวนตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในกอง
ชาง  เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกถาย
เอกสาร สมุดแบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
    - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 110,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟาและวิทยุเชน ฟิวส หลอดไฟฟา ขา
หลอดฟลูออเรสเซนบัลลาส สตารทเตอร รองเท้าปีนเสาหมวกนิร
ภัยสเต็ปปีนเสาไฟฟาถุงมือกันไฟฟา  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ เพื่อใช้ทดแทนวัสดุที่ชํารุดเสียหาย ในที่ทํา
การ อบต.ทาลาดและบริเวณไฟฟาสาธารณะที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.ทาลาดและใช้ในการปฏิบัติงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้างวัสดุในงานประปา และอื่นๆเพื่อนํา
มาใช้ใน อบต.ทาลาด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วันที่พิมพ : 31/8/2563  09:51:08 หน้า : 94/116



งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1) คาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดเก็บ จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตําบล
ทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
5)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย  ดังนี้
(1.1) คาจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย    จํานวน  30,000  บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติกเพื่อให้
บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลทาลาด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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(1.1) คาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลทาลาดต้านภัย
ยาเสพติด 
ประจําปี 2564

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนเพื่อสร้างความ
สัมพันธระหวางหมูบ้าน ชุมชนในพื้นที่ตําบลทาลาด
ประจําปี 2564 คาใช้จายประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล คา
ใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําปายชื่อ
หรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศ
เกียรติคุณ  คาโลหรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแขงขัน เพื่อ
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลเพื่อมอบให้ผู้ชนะ
การแขงขัน คาใช้จายอื่นๆ  เชน การจัดพิธีเปิด-ปิดการแขงขัน
กีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ   คา
ใช้จายเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือ
คาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต้นท เวที คาใช้จายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจ้าง
เหมาทําความสะอาด คาใช้จายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟา น้ําประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 1  หน้า 118 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 340,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

(1.1)คาใช้จายโครงการจัดขบวนแหประเพณีสงกรานต จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินในการจัดขบวนแหเทพีสงกรานตประจําปีรวมกับ
อําเภอเรณูนครและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เกี่ยวข้องในการจัด
งาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 11  หน้า 121 )

(1.2)คาใช้จายโครงการหลอเทียนและแหเทียนเข้าพรรษาปี 2564 จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินในการดําเนินการจัดงานโครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7  หน้า 120 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 250,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

(1.1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดทําเรือไฟเข้ารวมประเพณีไหลเรือไฟจังหวัด
นครพนม

(1.2)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทาลาด จํานวน 200,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี  2563
 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-ข้อ(1.1)และ(1.2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,137,900 บาท

งบลงทุน รวม 3,137,900 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,137,900 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1.1)โครงการกอสร้างเมรุเผาศพ บ้านลาดศรีชมภู หมูที่  2 จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างเมรุเผาศพ บริเวณที่ สาธารณะประโยชน
บ้านลาดศรีชมภู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50
 เมตร โดยเฉลี่ย(รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาดกําหนด ) พร้อมปายโครงการตามแบบที่กําหนด จํานวน 1
 ปาย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2563 ลําดับที่ 2 หน้า 1 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

(1.2)โครงการกอสร้างเมรุเผาศพ บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างเมรุเผาศพ บริเวณที่สาธารณะ
ประโยชน บ้านวังยาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 8.00
 เมตร  สูง 3.50 เมตรโดยเฉลี่ย ( รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน อบต.ทาลาดกําหนด ) พร้อมปายโครงการตามแบบที่
กําหนด จํานวน 1 ปาย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขแผน ครั้งที่ 3/2563
 ลําดับที่ 1 หน้า 1 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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(1.3)โครงการกอสร้างเมรุเผาศพ บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างเมรุเผาศพบริเวณวัดบ้านโนนจันทร ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 3.50 เมตร โดยเฉลี่ย ( ราย
ละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาดกําหนด ) พร้อม
ปายโครงการตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ปาย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขแผน ครั้งที่ 3/2563
 ลําดับที่ 2 หน้า 1 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(2.1)โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านทาลาด หมูที่ 1 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บริเวณหน้าบ้านนายอํา
พร  ธน.ฮน  ถึงข้างบ้านนางสาวฮน  ธน.แนน ขนาดกว้าง 0.40
 เมตร ยาว 47 เมตร ลึก 0.44 เมตร โดยเฉลี่ย (รายละเอียดตาม
แบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาดกําหนด) (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2563 ลําดับที่ 1
 หน้า 1 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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(2.2)โครงการวางทอสงน้ํา PVC เพื่อการเกษตร บ้านโนนสวาง หมูที่ 
3

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอสงน้ํา เชื่อมตอจากที่นานางหวานตา  โคตร
อาสา ถึงที่นานางมโนรา  วงคตาปอง
ขนาดทอ PVC เส้นผานศูนยกลาง 8 " ชั้น 8.5 ยาว 85
 เมตร พร้อมประตูปิด/เปิดน้ําขนาด เส้นผานศูนยกลาง 4
 " จํานวน 2 จุด 
( รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาดกําหนด )
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 )เปลี่ยนแปลงแผน ครั้ง
ที่ 2 / 2563 ลําดับที่ 1 หน้า 2 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

(2.3)โครงการติดตั้งประตู ปิด/เปิด น้ําเพื่อการเกษตร บ้านสร้างเม็ก 
หมูที่ 6

จํานวน 37,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาติดตั้งประตู ปิด/เปิด น้ําเพื่อการเกษตร เชื่อมตอ
จากทอเมนสงน้ําด้วยไฟฟา บ้านสร้างเม็ก สถานีที่ 1 ขนาดเส้น
ผานศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวน 2 จุด  บริเวณดังตอไปนี้ 
- จุดที่ 1  บริเวณที่นานายเวียง  ทอนทอง
- จุดที่ 2  บริเวณที่นานางรัตนา  โคตรอาสา
 ( รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาดกําหนด )
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2563 ลําดับที่ 4 หน้า 2 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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(2.4)โครงการวางทอสงน้ํา PVC เพื่อการเกษตร บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 
7

จํานวน 41,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอสงน้ําเพื่อการเกษตร เชื่อมตอจากที่นานาง
นันทา โคตะมะ ถึงที่นานางวิมลรัตน ราชบุตร  ขนาดทอ PVC 
เส้นผานศูนยกลาง 4 นิ้ว ชั้น 8.5  ยาว 158 เมตร  พร้อมประตู
ปิด/เปิดน้ํา ขนาดเส้นผานศูนยกลาง  4 " จํานวน 2
 จุด       ( รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด
กําหนด )
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2563 ลําดับที่ 5 หน้า 3 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542

(2.5)โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.แบบครึ่งซีก บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 
7

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา คสล.  แบบครึ่งซีก บริเวณข้าง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.40 x  1.00
 เมตร  ( รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด
กําหนด )
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2563 ลําดับที่ 6 หน้า 3 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

(3.1)โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทาลาด 
หมูที่ 4

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย
หน้าบ้านนางพร  ไชยสงคและถนนสายหน้าบ้านผู้ใหญชวน คํา
แสน จํานวน 2 ชวง
 ชวงที่ 1  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 36 เมตร หนา 0.15
 เมตร
 ชวงที่ 2  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15
 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 189 ม2 ) พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้าง
ข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน อบต.ทาลาดกําหนด) คัดลอกจากแบบ กรมโยธาธิ
การ มฐ WB 1/42
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2563 ลําดับที่ 3 หน้า 2 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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(3.2)โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก 
หมูที่ 7

จํานวน 11,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมกันสาด บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วัดสร้างเม็ก ขนาดกว้าง 2.00 - 2.50 เมตร ยาว 7 เมตร ( ราย
ละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาดกําหนด )
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขแผน ครั้งที่ 3/2563
 ลําดับที่ 3 หน้า 2 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน ไนโตรเจน
เหลว  น้ําเชื้อโค-กระบือ   ถุงมือพลาสติกชีท  ซองบังคับสัตวพันธุ
ไม้เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,936,000 บาท

งบกลาง รวม 5,936,000 บาท
งบกลาง รวม 5,936,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 140,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จ้าง (ฉบับที่ 3)
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนศูนยพัฒนา
เด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก เงินคาตอบแทน เงินเพิ่มคาครองชีพ และเงินประกันสังคม
สําหรับพนักงานจ้าง
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่ อบ
ต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยคํานวณได้ดังนี้ คาจ้างตาม
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
3)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,000,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผู้สูงอายุในตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,400,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผู้พิการในตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นฉบับที่ 2 พ
.ศ. 2559  
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118
 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559  เรื่อง แนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจาย
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2553  (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2559  
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผู้ป่วยเอดสในตําบลทา
ลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ16
 และ ข้อ 17  
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุด
หนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
สวัสดิการทางสังคมแกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้าง
หลักประกันรายได้ให้แกผู้สูงอายุ

สํารองจาย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อใช้จายในกรณีจําเป็นและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือในกรณีไว้ใช้จายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณ
ไว้ได้ลวงหน้า
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224
  ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2554   เรื่องการชวยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย  น้ําทวมฉับพลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และน้ําล้นตลิ่ง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3215  ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จายงบ
ประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
5)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.2/ว 76  ลงวันที่ 13  มกราคม  2558  เรื่อง  การเตรียม
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การปองกันและแก้ไขปญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ
สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการชวยเหลือองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระ
ราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การปองกันและแก้ไขปญหาไฟป่า
และหมอกควัน ปี 2561
9)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1064  ลงวันที่  31 พฤษภาคม 2560  เรื่อง การ
เตรียมการปองกันและแก้ไขปญหาปองกันอุทกภัย  น้ําทวมฉับ
พลัน  น้ําป่าไหลหลาก  และดินถลม ปี 2560
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   ดวนที่สุด  ที่  มท
  0810.4/ว  1073  ลงวันที่ 15 มิถุนายน  2560    
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560  
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560  
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

รายจายตามข้อผูกพัน

(1)เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท
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  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการให้
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0891.3/ว 1263
  ลงวันที่  30  พฤษภาคม  2557  
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1201  ลงวันที่  30  มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบ
ประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่ มท
 0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10 พฤศจิกายน 2552  เรื่อง การ
ดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว
 1514  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2554
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด  ที่  มท
 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้
ป่วยเอดส และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการ
รายจายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)
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(2) คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรงเชนการทาสีตีเส้น  สัญญาณไฟ
จราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ปายจราจรกระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวย  แผงกั้น  แผงพลาสติกใส
น้ํา  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่มท 0313.4 /ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกเงินคาใช้
จายในการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 155,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  1 %  ของประมาณการรายรับ 
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1
  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  พ.ศ. 2564  ได้ประมาณการ
ไว้ที่  29,000,000  บาท   คํานวณได้  ดังนี้ 29,000,000 –
 13,500,000=  15,500,000  X  1/100  =  155,000บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
  เรื่อง  ซักซ้อมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น  ดวนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
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