












รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทาลาด

อําเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,024,600 บาท
งบกลาง รวม 6,024,600 บาท

งบกลาง รวม 6,024,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ที่ อบ
ต. จะต้องจายในอัตราร้อยละ 0.2 โดยคํานวณได้ดังนี้ คาจ้างตาม
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสั่งการ 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 3,867,600 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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เบี้ยยังชีพความพิการ 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

เงินสํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
3)  หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2563
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/4 ลงวัน
ที่ 28 พฤษภาคม 2564
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายตามข้อผูกพัน

คาใช้จายในการจัดการจราจร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจรที่
ประชาชนได้รับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเส้น  สัญญาณ
ไฟจราจร  สามเหลี่ยมหยุดตรวจ  ป้ายจราจรกระจกโค้ง
จราจร  กระบองไฟจราจร  กรวย  แผงกั้น  แผงพลาสติกใส
น้ํา  เสาล้มลุกจราจร  เสื้อจราจร  ยางชะลอความเร็วรถฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่มท 0313.4 /ว 3203 ลง
วันที่ 4 ตุลาคม 2539 เรื่องการตั้งงบประมาณและเบิกเงินคาใช้
จายในการจัดการจราจร
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 310,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น  2 %  ของประมาณการรายรับ 
เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 1
  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณ
รายจายทั่วไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงิน
บริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  พ.ศ. 2565  ได้ประมาณการ
ไว้ที่  29,000,000  บาท   คํานวณได้  ดังนี้ 29,000,000 –
 13,500,000=  15,500,000  X  2/100  =  310,000บาท  
- 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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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

  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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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายเป็นเงินชวยพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล  พนักงานครู  กรณีเสียชีวิต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนตําบลผู้
รับบํานาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ.2560

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 2,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายเป็นเงินชวยพิเศษแก พนักงานจ้าง กรณีเสีย
ชีวิต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนตําบลผู้
รับบํานาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ.2560
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,738,560 บาท

งบบุคลากร รวม 4,866,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 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
  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวน
ตําบล  จํานวน  1  ตําแหนงๆ      ละ 1,750  บาท/เดือน จํานวน
 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  ตําแหนงๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12 
เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1ตําแหนงๆ
ละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการ
บริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  ตําแหนงๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12 
เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  ตําแหนงๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน 1
2 เดือน  
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกประธานสภาอบต.  รองประธาน
สภาอบต.สมาชิกสภาอบต.และเลขานุการสภาเป็นเงินคาตอบแทน
รายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 ตําแหนงๆ ละ  11,220  บาท/เดือน  จํานวน  1
2  เดือน  เป็นเงิน  134,640  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือนรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  ตําแหนงๆ ละ  9,180  บาท/เดือน  จํานวน  
12  เดือน  เป็นเงิน  110,160  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  6  ตําแหนงๆ ละ  7,200  บาท/เดือน  จํานวน  
12  เดือน  เป็นเงิน  518,400  บาท  เงินคาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็น
เงิน 86,400  บาท  

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,331,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,401,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  6 ตําแหนง  ดังนี้
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 396,040 บาท 
2.ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน  497,520 บาท
3.ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน  464,640 บาท
4.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  323,760 บาท
5.ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  346,560 บาท
6.ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  373,320 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

 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  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 654,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  4  ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  654,000 บาท  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดัง
นี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ)  จํานวน  1ตําแหนง
(2)พนักงานจ้างตามภารกิจ   (พนักงานขับรถยนต)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานขับรถยนต อป
พร.)  จํานวน  1  ตําแหนง
(4) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป) จํานวน  1  ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง 1
 ตําแหนง จํานวน 12 เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง
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งบดําเนินงาน รวม 2,778,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 545,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 315,800 บาท

1.1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 70,000 บาท
1.2.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  จํานวน 245,800  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ฯลฯ เชน คาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่มาชวยปฏิบัติงาน
ในการจัดการเลือกตั้ง เป็นต้น

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 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 921,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)คาจ้างเหมาและบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาและบริการตางๆ เชน ถาย
เอกสาร,เข้าเลมเอกสาร ,คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ , คา
ใช้จายในการประกันภัยรถยนตราชการของอปท.ฯลฯ

(1.2)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่  อบต.ทาลาด
กําหนด

(1.3) คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
(1.4)คาจ้างเหมาจัดทํา/ปรับปรุงเว็บไซตประชาสัมพันธ อบต. จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดทํา/ปรับปรุงเว็บไซตประชาสัมพันธ กิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
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(1.5) คารังวัดที่ดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชนใน
เขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(2.1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจ
เยี่ยม 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาด    จํานวน     20,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม
(2.2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
   จํานวน     20,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภา
(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 วันเฉลิมพระชนมพรรษาวันปิยะมหาราช เป็นต้น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(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 คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
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(3.3) คาใช้จายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น

จํานวน 134,200 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตําบลทาลาด กรณีครบวาระการดํารง
ตําแหนงและกรณีอื่นๆ เชน คาใช้จายในการอบรมคณะกรรมการ
ประจําหนวยเลือกตั้ง  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆ และคาใช้จายที่เป็นในการเลือกตั้งฯ
ลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
 ลําดับที่ 1 หน้า 1 )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ หรือทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด

ค่าวัสดุ รวม 215,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(1.1)คาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆในสํานักงาน   
จํานวน   30,000     บาท
 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข     หมึกถาย
เอกสาร สมุด แบบพิมพตางๆตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท  ตรา
ยาง แผนซีดีฯลฯ

(1.2)คาน้ําดื่ม       จํานวน   20,000   บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มสะอาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
มีน้ําดื่มสะอาดไว้ดื่มพร้อมทั้งไว้ใช้ในการบริการประชาชนและผู้
มาติดตอราชการ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตางๆเชน แปรง ไม้กวาด สบู ผงซัก
ฟอก น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาล้างห้องน้ํา ถ้วยชามผ้าคลุมโตะและ
ถังขยะฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อแบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยางนอก ยางใน สาย
ไมล เพลาตลับลูกปืน หัวเทียนฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นฯลฯ เพื่อใช้กับ
ครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสงที่ใช้ในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลทาลาดและน้ํามันเชื้อเพลิงผสมเครื่องพนหมอกควัน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรเชน ฟิลม, ไม้
อัด, พูกัน, สี ฯลฯขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เม้าส อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,096,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,030,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงาน อบต.ทาลาดและ
อาคารและสถานที่ใช้กระแสไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของ อบ
ต.ทาลาด

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของ อบต.ให้แก การประปาสวนภูมิภาค
คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการของ อบต.
คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ คา
ธรรมเนียมการโอนเงิน(ระบบ GFMIS) และคาจัดสงเอกสารตางๆ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตของ อบต.
งบลงทุน รวม 64,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
น้อยกวา 91 x 45 x 183 ซ.ม. (กว้างxยาวxสูง) จํานวน  1
 ตู้ ราคาตู้ละ 6,000 บาท เป็นเงิน  6,000  บาท เพื่อใช้ในงาน
ของศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  และเป็น
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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(2) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาดไมน้อย
กวา 92 x 31.6 x 98.6 ซ.ม. (กว้างxยาวxสูง) จํานวน 20 ชอง 2
 ชั้น จํานวน  5 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็นเงิน  25,000
  บาท เพื่อใช้ในงานของศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) จํานวน 3 ตู้ และเพื่อใช้ในสํานักงาน จํานวน 2
 ตู้  และเป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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(3) คาจัดซื้อโตะพับเหล็ก จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะพับเหล็ก จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน  6,000  บาท เพื่อใช้ในงานของศูนย
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเป็นครุภัณฑที่
ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหาได้ตาม
ราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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(4)  คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานขนาดไมน้อย
กวา 45x50x90 ซ.ม.(กว้างxยาวxสูง) ขาพลาสติก 22 นิ้ว แขน
ปีกนก  จํานวน 1 ตัว เพื่อใช้ในงานของศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และเป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มี
ครุภัณฑดังกลาวจําหนาย 
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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(5)  คาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 8,400
 บาท เพื่อใช้ในงานของศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) และใช้ในงานพิธีการตางๆ 
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1)  ทําด้วยไม้สัก           
2)  มีโตะหมูบูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว            
3)  มีฐานรองโตะหมู
(โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1  เครื่อง เป็นการอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดตองานได้อยาง
รวดเร็ว
คุณลักษณะพื้นฐาน 
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- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 

(โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

(1.1) เงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชน (สถานที่กลาง) ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ  อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอในการประชุมสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอําเภอเรณูนครและเพื่อเป็นการ
บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นรวมกันกับภาคีเครือขายสวนราชการ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  ให้แก  องคการบริหารสวนตําบลเรณู อําเภอเรณู
นคร       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
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564
 ลําดับที่ 2  หน้า 1 )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 421,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน 396,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และจายเป็น
เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิเป็นกรณีพิเศษ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)คาจ้างเหมาและบริการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาและบริการตางๆ เชน ถาย
เอกสาร,เข้าเลมเอกสาร ,คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

2.1 คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่
)พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งานบริหารงานคลัง รวม 2,261,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,716,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,716,780 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,159,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
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สวนตําบล  จํานวน  4  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
 จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 451,320  บาท
2. ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน  181,680  บาท
3. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน 1 ตําแหนง  เป็น
เงิน  352,080  บาท
4. ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน  174,000  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
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
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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 ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 479,000 บาท

 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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,700 บาท
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 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง 3
 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

งบดําเนินงาน รวม 502,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
เป็นกรณีพิเศษ

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 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 292,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)คาจ้างเหมาและบริการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาและบริการตางๆ เชน ถาย
เอกสาร,เข้าเลมเอกสาร ,คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ

(1.2)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่  อบต.ทาลาด
กําหนด
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(2.1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่
)พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(2.2) โครงการจัดทําฐานภาษี สํารวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จัด
ทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินภาษีประจําปี พ.ศ
.2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําฐานภาษี สํารวจข้อมูลที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง จัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและ
ประเมินภาษีประจําปี พ.ศ.2565
- 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 2  หน้า 132 )
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ในการดําเนิน
งาน เชน กระดาษ สมุดบัญชีใบเสร็จเงิน
ตางๆ กระดาษ ปากกา แบบพิมพตาง ๆ ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เม้าส อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯลฯ

งบลงทุน รวม 43,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บานแบบบานเปิด
กระจก จํานวน  3 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000 บาท เป็นเงิน  21,000
  บาท เพื่อใช้ในงานของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทา
ลาด  และเป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1)คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกตอ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
        คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ อยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
 1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมี
หนวย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม
น้อยกวา 10 แกน หรือ 
 2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
(โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑราคากลางและ

วันที่พิมพ : 20/8/2564  10:39:55 หน้า : 33/81



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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 383,320 บาท
งบบุคลากร รวม 373,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 373,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 373,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน 373,320  บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และจายเป็น
เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิเป็นกรณีพิเศษ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 511,100 บาท

งบบุคลากร รวม 397,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 397,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 229,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 229,200  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  168,000 บาท  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดัง
นี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 91,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และจายเป็น
เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิเป็นกรณีพิเศษ
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 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

ค่าใช้สอย รวม 8,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่
)พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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งบลงทุน รวม 22,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

จายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,900 บาท เป็นเงิน  5,900  บาท เพื่อใช้ใน องคการบริหาร
สวนตําบลทาลาด  
(โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1)  มีมือจับชนิดบิด       
  2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น   
  3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจ้า
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หน้าที่
       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  
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
 - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
- มีแป้นพิมพและเมาส 
- 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
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
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 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1)คาใช้จายโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  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) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 7  หน้า 131 )

(1.2)คาใช้จายโครงการฝึกอบรมเฝ้าระวังและป้องกันเด็กจมน้ํา 
ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

วันที่พิมพ : 20/8/2564  10:39:55 หน้า : 39/81



เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและ
ป้องกันเด็กจมน้ํา 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) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่  5  หน้า 131 )

(1.3) )คาใช้จายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในและ
นอกอาคาร ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับเหตุอัคคีภัยทั้งในอาคารและนอกอาคารได้อยางถูก
วิธี เชน  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากรและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 2  หน้า 130 )
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งานจราจร รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1)คาใช้จายโครงการอบรมและรณรงควินัยจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและรณรงคเกี่ยวกับการ
รักษาวินัยในการใช้รถ ใช้ถนนในการสัญจร  เชน  คา
อาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 6  หน้า 131 )

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 414,320 บาท

งบบุคลากร รวม 349,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา    จํานวน 1 ตําแหนง     เป็น
เงิน 349,320  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และจายเป็น
เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิเป็นกรณีพิเศษ

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่
)พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,947,700 บาท
งบบุคลากร รวม 1,830,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,830,400 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 990,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาลาด และครู ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสร้างเม็ก
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา
ลาด และครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสร้างเม็ก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 704,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนคาจ้างพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 4
  ตําแหนง  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  โดยจายให้กับพนักงาน
จ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็กศูนยฯ อบต.ทา
ลาด)  จํานวน  2  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็กศูนยฯวัดสร้าง
เม็ก)  จํานวน  2  ตําแหนง

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,121,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 487,900 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี2565 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 309,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา( คาอาหารกลางวัน)  ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 2 แหง อัตรามื้อละ 21
 บาท  จํานวน  245 วัน
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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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(1.3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 1,700 บาท/คน/ปี)

จํานวน 103,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ราย
หัว) 1,700 บาท/คน/ปี)ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 2 แหง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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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(1.4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จาย
ในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 45,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก)ให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทา
ลาด จํานวน 2 แหงดังนี้
 (1.4.1) คาหนังสือเรียน     จํานวน  8,000  บาท
 (1.4.2) คาอุปกรณการเรียน    จํานวน  8,000  บาท
 (1.4.3) คาเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน  12,000  บาท
 (1.4.4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  17,200 บาท     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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 634,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ในการดําเนิน
งาน เชน กระดาษ สมุดบัญชีใบเสร็จเงิน
ตางๆ กระดาษ ปากกา แบบพิมพตาง ๆ ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 624,000 บาท

1.1เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตางๆสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด  
จํานวน 20,000  บาท
เชน แปรง ไม้กวาด หมอน ผ้าหม ที่นอน ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม สบู
ยาสีฟัน แปรงสีฟัน วัสดุประกอบอาหารฯลฯ         
1.2.เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
- คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน     122,000
     บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)จํานวน  260  วันให้แกเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  2  แหง
-คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.    จํานวน  
     482,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)จํานวน 260 วันให้แกนัก
เรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ อบต.ทาลาดจํานวน 3
 แหง
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
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งบเงินอุดหนุน รวม 995,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 995,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1.1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 995,400 บาท

เพื่อใช้จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลทา
ลาด จํานวน 3 แหงจํานวน 200 วันตามโครงการจัดหาอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ตามโครงการ ดังนี้
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทาลาด (ราษฎรวิทยานุกู
ล) จํานวน 121x200x21 = 508,200 บาท
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก   
จํานวน 71x200x21 = 298,200 บาท
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนลาดสวางวิทยา   
จํานวน 45x200x21 =  189,000 บาท
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 324,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง  พลเรือ
เอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี ให้แก  อาสาสมัครปศุสัตวในเขตพื้นที่ตําบลทาลาด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(2.1) คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
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โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง  พล
เรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 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
ป้องกัน 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
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ 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
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 0808.2/ว827  ลงวันที่ 1  มีนาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ลําดับที่ 13  หน้า 127 )

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ดังนี้
(1.1) คาจัดซื้อสารเคมีเพื่อป้องกันลูกน้ํายุงลาย จํานวน 40,000
 บาท 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบทป้องกันลูกน้ํายุงลายและน้ํายา
พนหมอกควันน้ํายาสารเคมีกําจัดยุงลายสารเคมีกําจัดเชื้อโรคฯลฯ
(1.2) คาจัดซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพกู้ภัย ได้แก ผ้ากอต ผ้าพัน
แผล สําลี น้ําเกลือล้างแผล ฯลฯ จํานวน 10,000 บาท
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

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

(1) คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

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 การป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหะนําโรค เชน ยุง แมลง เป็นต้น
(โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(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  1  หน้า 2 )
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(1.2) เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  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 )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,043,480 บาท

งบบุคลากร รวม 686,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 686,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 644,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม)จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 241,860บาท 
2. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน                    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน  402,720 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) 
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 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคมและ   ผู้มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด

งบดําเนินงาน รวม 351,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 222,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

1.1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แหงละ 2 คน คนละ 5,000
 บาท จํานวน 120,000  บาท 
1.2  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานพนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 20,000  บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารพนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 104,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่  อบต.ทาลาด
กําหนด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่
)พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตางๆที่ใช้ในการดําเนิน
งาน เชน กระดาษ สมุดบัญชีใบเสร็จเงิน
ตางๆ กระดาษ ปากกา แบบพิมพตาง ๆ ตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง แผนซีดี ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เม้าส อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯลฯ
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งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

จายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน  1 ตู้ ราคาตู้
ละ 5,900 บาท เป็นเงิน  5,900  บาท เพื่อใช้ใน องคการบริหาร
สวนตําบลทาลาด  
(โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563)
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
  1)  มีมือจับชนิดบิด       
  2)  มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น   
  3)  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1) โครงการท้องถิ่นใสใจ  ผู้สูงวัย  สูงคุณคา  ปี 2565 จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมที่ให้ความสําคัญและเห็น
คุณคาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลทาลาด       ประจําปี 2565
- 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 )

(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 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 231,700 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 231,700 บาท
เงินอุดหนุน รวม 231,700 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านลาดศรีชมภู หมูที่ 2 จํานวน 45,000 บาท

บริเวณถนนสายภายในหมูบ้านลาดศรีชมภู
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 3 หน้า 2 )

2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านทาลาด หมูที่ 4 จํานวน 60,000 บาท

บริเวณถนนสายข้างบ้านนางไสว บุษดี
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 4  หน้า 2)

3.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ บ้านทาลาด หมูที่ 4 จํานวน 21,000 บาท

ติดตั้งภายในบริเวณหมูบ้านทาลาด หมูที่ 4
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 5 หน้า 2)

4.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ พร้อมพาดสาย บ้าน
สร้างเม็ก หมูที่ 7

จํานวน 53,200 บาท

ติดตั้งภายในบริเวณหมูบ้านทาลาด หมูที่ 4
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 6 หน้า 2 )

5.โครงการเดินสายไฟฟ้าพาดสายดับ บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6 จํานวน 7,500 บาท

ติดตั้งบริเวณถนนภายในหมูบ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 23 หน้า 12 )
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6.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 45,000 บาท

บริเวณหน้าบ้านนายสมหวัง ไชยต้นเชื้อ ถึง บ้านนายโสภา วงค
จําปา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 28 หน้า 15 )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)คาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 220,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดเก็บ จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตําบล
ทาลาด

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1) คาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลทาลาดต้านภัย
ยาเสพติด ประจําปี 2565

จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนเพื่อสร้างความ
สัมพันธระหวางหมูบ้าน ชุมชนในพื้นที่ตําบลทาลาด
ประจําปี 2565 คาใช้จายประกอบด้วย  คาชุดกีฬา คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหารวางและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอลล คา
ใช้จายอื่น ได้แก คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทนเจ้าหน้าที่
จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัดทําป้ายชื่อ
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 กระแสไฟฟ้า 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 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1)คาใช้จายโครงการจัดขบวนแหประเพณีสงกรานต ประจําปี 
2565

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 )
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(1.2)คาใช้จายโครงการหลอเทียนและแหเทียนเข้าพรรษา ประจําปี 
2565

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 )

งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1.1)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อดําเนินการจัดทําเรือไฟเข้ารวมประเพณีไหลเรือไฟจังหวัด
นครพนม

(1.2)อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทาลาด จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี  2564 และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เกี่ยวข้องในการจัด
งาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,673,140 บาท

งบบุคลากร รวม 1,650,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,650,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 826,140 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)   จํานวน 1
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 ตําแหนง เป็นเงิน 504,240 บาท
2. ตําแหนง นายชางโยธา       จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 321,900 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
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
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชางและผู้มีสิทธิที่
จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 730,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  5  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง
(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยชางไฟฟ้า)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(3) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (พนักงานศูนยสูบน้ํา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(4) พนักงานจ้างทั่วไป   (พนักงานผลิตน้ําประปา)  จํานวน  1
  ตําแหนง 
(5) พนักงานจ้างทั่วไป   (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพสําหรับพนักงานจ้าง 3
 ตําแหนง  จํานวน  12  เดือน โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนายชางโยธา)  จํานวน  1
  ตําแหนง  
(2) พนักงานจ้างทั่วไป   (พนักงานผลิตน้ําประปา)  จํานวน  1
  ตําแหนง 
(3) พนักงานจ้างทั่วไป   (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 

งบดําเนินงาน รวม 1,023,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
เป็นกรณีพิเศษ

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 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  
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ค่าใช้สอย รวม 361,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.1)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 216,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่  อบต.ทาลาด
กําหนด

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มถึง(ฉบับที4่
)พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

(1.2)คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างหนวยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

(2.1)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน     
จํานวน       20,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ องคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด
(2.2)คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง   
จํานวน       100,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สร้างองคการบริหารสวนตําบลทาลาด
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ค่าวัสดุ รวม 470,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ ในกอง
ชาง  เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษไข หมึกถาย
เอกสาร สมุดแบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนบัลลาส สตารทเตอร รองเท้าปีนเสาหมวกนิรภัย
สเต็ปปีนเสาไฟฟ้า ถุงมือกันไฟฟ้า  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ เพื่อใช้ทดแทนวัสดุที่ชํารุดเสียหาย ในที่ทํา
การ อบต.ทาลาดและบริเวณไฟฟ้าสาธารณะที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.ทาลาดและใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

วัสดุกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้างวัสดุในงานประปา และอื่น ๆเพื่อ
นํามาใช้ใน อบต.ทาลาด

งานก่อสร้าง รวม 1,974,300 บาท
งบลงทุน รวม 1,974,300 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,974,300 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านทาลาด หมูที่ 1 จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนาย
วิญญาณ  ธน.นา ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 154 ตร.ม.) พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างข้าง
ละ 0.00 – 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 – 01) (แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2/2564 ลําดับ
ที่ 8 หน้า 3)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางสายหน้าบ้าน
นายวันชัย ธ.น.กุล ถึงข้างบ้านนายบัวแถว  ทอนทอง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 176 ตร.ม.) พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างข้าง
ละ 0.00 – 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 – 01)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 20 หน้า 10)

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านโนนสวาง หมูที่ 3 จํานวน 141,400 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้าง
บ้าน นาย สนทา วงคตาปอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 252 ตร.ม.) พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.00 – 0.50
 เมตร ทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน กรมการ
ปกครอง เลขที่ ท1 – 01) พร้อมป้ายโครงการถาวร ตามแบบที่
กําหนด จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 12 หน้า 6)

โครงการกอสร้างถนน คสล. บ้านลาดศรีชมภู หมูที่ 2 จํานวน 106,700 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้าง
บ้าน นายสมศักดิ์ กุลสะ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40
 เมตร  หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 200 ตร.ม
.) พร้อมลงลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสอง
ข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน กรมการปกครอง เลข
ที่ ท1 – 01) พร้อมป้ายโครงการถาวร ตามแบบที่
กําหนด จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 9 หน้า 3)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. พร้อมวางทอ คสล. บ้านทาลาด หมูที่ 4 จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 จุด บริเวณ
ถนน สายหน้าบ้านนายขาว วงคสุขะ และถนนสายข้างบ้าน นาง
ไสว บุตรดี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44
 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 176 ตร.ม.) งาน
ลูกรังไหลทาง กว้างข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง งาน
วางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 15 ทอน (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 – 01) พร้อมป้ายโครงการ
ถาวร ตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 4/2564 ลําดับที่ 13 หน้า 6)

โครงการกอสร้างถนนสาย คสล. บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายข้างวัดทา
เรไร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15
 เมตร (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 300 ตร.ม.) พร้อมลงลูกรังไหล
ทาง กว้างข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร ทั้งสองข้าง (รายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐาน กรมการปกครอง เลขที่ ท1 – 01
) พร้อมป้ายโครงการถาวร ตามแบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 14  หน้า 7 )

โครงการกอสร้างศาลาเอนกประสงค ป่าช้า บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 7 จํานวน 150,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาเอนกประสงค บริเวณป่าช้า บ้าน
สร้างเม็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูงโดย
เฉลี่ย 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวร ตามแบบที่
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงแผน ครั้ง
ที่ 4/2564 ลําดับที่ 1  หน้า 1)
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โครงการขยายเขตทอเมนประปา บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนประปา เพื่อการ
อุปโภค - บริโภค บริเวณหน้าบ้านนางสาวปราณี ไชยต้นเชื้อ ถึง
หน้าบ้าน นายธนภณ ไชยต้นเชื้อ ขนาดทอ PVC ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 2 นิ้ว ชัน 8.5 ยาว 100 เมตร (รายละเอียดแบบแปลน
มาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 15 หน้า 7 )

โครงการตัดถนนดินสายใหมพร้อมลงลูกรัง บ้านลาดศรีชมภู หมูที่ 2 จํานวน 98,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาตัดถนนดินสายใหม พร้อมลงลูกรัง สายหลังวัด
อัมพวัน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 355 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50
 เมตร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
      - งานถางป่า ขุดตอ (หนัก)   1,775 ตร.ม.
      - ปริมาณ ดินถม   710 ลบ.ม.
      - ปริมาณ ลูกรัง   142 ลบ.ม.
      - งานวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.30 x 1.00
 เมตร  จํานวน 3 จุด ๆ ละ 5 ทอน รวม 15 ทอน
      - งานวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 x 1.00
 เมตร  จํานวน 1 จุด รวม 5 ทอน
 (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 10  หน้า 4)
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โครงการตัดถนนดินสายใหมเพื่อการเกษตร บ้านโนนสวาง หมูที่ 3 จํานวน 139,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตัดถนนดินสายใหม เพื่อการเกษตร เริ่มจากที่นา
นางนุ เพ็งเวลุน ถึงที่นานายนัตติธัท วงคจําปา ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 710 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
      - งานถางป่า ขุดตอ (เบา)   2,840 ตร.ม.
      - ปริมาณ ดินถม   1,206 ลบ.ม.
      - งานวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.30 x 1.00
 เมตร  จํานวน 10 จุด ๆ ละ 5 ทอน รวม 50 ทอน
      - งานวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.60 x 1.00
 เมตร  จํานวน 2 จุด ๆ ละ 10 ทอน รวม 20 ทอน
(รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวร ตามแบบที่
กําหนด จํานวน 1 ป้าย 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 11 หน้า 5)

โครงการเทลาน คสล. บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบเมรุ บ้าน
โนนจันทร โดยมีพื้นที่ไมน้อยกวา 277 ตร.ม.) หนา 0.10
 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 19 หน้า 10)
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โครงการวางทอสงน้ํา PVC พร้อมติดตั้งประตูปิด/เปิดน้ํา เพื่อการ
เกษตร บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6

จํานวน 89,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอสงน้ํา พร้อมประตูปิด/เปิดน้ํา เพื่อการ
เกษตร บ้านสร้างเม็ก เชื่อมตอจากสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าที่ 2
 บริเวณ ดังตอไปนี้
จุดที่ 1    วางทอสงน้ํา PVC ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 82 เมตร พร้อมประตูปิด/เปิดน้ํา ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว    จํานวน 1 จุด บริเวณที่นานายโยธิน ทอนทอง
    จุดที่ 2   วางทอสงน้ํา PVC ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 70 เมตร พร้อมประตูปิด/เปิดน้ํา ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว    จํานวน 1 จุด บริเวณที่นานายปริญญา  นคร
ประเทศ
    จุดที่ 3  วางทอสงน้ํา PVC ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 86 เมตร พร้อมประตูปิด/เปิดน้ํา ขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวน 1 จุด บริเวณที่นานายศรัญญู ชัยยั่งยืน
    จุดที่ 4   ติดตั้งประตูปิด/เปิดน้ํา ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว จํานวน 1 จุด บริเวณที่นานายปิ่นทอง  ธ.น.โสม
    จุดที่ 5   ติดตั้งประตูปิด/เปิดน้ํา ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว จํานวน 1 จุด บริเวณที่นานางหงษคํา นักบุญ
(รายละเอียดแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 16 หน้า 8)

โครงการวางทอสงน้ํา PVC พร้อมประตูปิด/เปิดน้ํา เพื่อการเกษตร 
บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 7

จํานวน 46,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอสงน้ํา PVC เชื่อมตอจากคลองสงน้ําด้วย
ไฟฟ้า บ้านสร้างเม็ก สถานีที่ 2 บริเวณที่นานายสมศรี สี
หนาด ขนาดทอสงน้ํา PVC ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 4
 นิ้ว ชัน 8.5 ยาว 150 เมตร พร้อมประตูปิด/เปิดน้ํา ขนาด ขนาด
เส้นผานศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวน 1 จุด (รายละเอียดตามแบบ
แปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 18 หน้า 9)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. บ้านทาลาด หมูที่ 1 จํานวน 165,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
เสริมผิวแอสฟัลทติกคอนกรีต บริเวณข้างบ้านนายสุรจิตร  บัว
ชุม ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 99 เมตร หนา 0.04
 เมตร โดยเฉลี่ย (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 396 ตร.ม.) พร้อมป้าย
โครงการถาวร ตามแบบที่กําหนด จํานวน 1 ป้าย  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 7 หน้า 3)

2.  โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6 จํานวน 153,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงลูกรัง ปรับปรุงซอมแซมถนนสายริมหนองบอ
แก และถนนสายที่นานายธนูศิลป์ คํามุงคุณ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ปริมาณลูกรัง 1,017
 ลบ.ม.  โดยเฉลี่ย ซอมแซมจุดที่ชํารุดเสียหาย พร้อมเกลี่ยตกแตง
ให้เรียบร้อย งานวางทอ คสล.ขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 7 ทอน 1 จุด (รายละเอียดตาม
แบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการ
ถาวร ตามแบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 17 หน้า 9)
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3.  โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารที่ทําการ อบต.ทาลาด จํานวน 115,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงตอเติมอาคาร ที่ทําการ อบต.ทาลาด เพื่อ
ใช้เป็นอาคารศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) ขนาดกว้าง 3.40 เมตรยาว 8.00
 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.20 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวร ตาม
แบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –
 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 2/2564 ลําดับที่ 21 หน้า 11)

4.  โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทา
ลาด

จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมโดยเปลี่ยนวัสดุมุง
หลัง จากกระเบื้องลอนคู เป็นแผน เมทัลซีล (ชนิดสี) เบอร 30 (มี
พื้นที่ไมน้อยกวา 276 ตร.ม.) (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวร ตาม
แบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่ 22 หน้า 11)

5.โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงลูกรังปรับปรุงซอมแซม ถนนสายเพื่อการ
เกษตร สายบ้านโนนจันทร - หนองสะโนน้อย ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 700 เมตร ปริมาณลูกรัง 106 ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ย
ตกแตงให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต
.ทาลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 2/2564 ลําดับที่  24  หน้า 13 )
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คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

(1.1) เงินชดเชยคางานกอสร้าง (คา k) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ชดเชยปรับคาk) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1. มท 0808.2/ ว 2055 ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่องซัก
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิ.ย
. 2559 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไขประเภทงานกอสร้าง
สูตรวิธีการคํานวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับคาได้การปรับลดคา
ได้ (คา K)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 290,000 บาท

งบบุคลากร รวม 285,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 285,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  285,000 บาท  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดัง
นี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร) 
  จํานวน  1ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และจายเป็น
เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้างและผู้มี
สิทธิเป็นกรณีพิเศษ
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 56,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1.1)คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565  
- 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 )

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน ไนโตรเจน
เหลว  น้ําเชื้อโค-กระบือ   ถุงมือพลาสติกชีท   ซองบังคับสัตว
พันธุไม้เครื่องมือทางการเกษตร ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

(1) คาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม้ ขนาด 22
  นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 11,000  บาท เพื่อใช้ใน
งานตกแตงกิ่งไม้ พุมไม้ให้สวยงาม
 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 ขนาด 22 นิ้ว       
1)  เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่องยนต แบบมือถือ      
2)  ใช้เครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ         
3)  ความจุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกวา 21 ซีซี          
4)  เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า          
5)  ใบมีดตัดขนาดไมน้อยกวา 22 นิ้ว           
6)  ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 
(โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 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 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 35,000 บาท

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

คาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาล(ซับเมิรสสูบน้ํา) จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ําบาดาลมอเตอร สําหรับผลิตน้ํา
ประปาหมูบ้าน จํานวน 2 เครื่องๆละ 17,500 บาท เป็น
เงิน 35,000 บาท เพื่อใช้สําหรับงานกองชาง องคการบริหารสวน
ตําบลทาลาด  และเป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาว
จําหนาย 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
-ขนาดมอเตอร 4 นิ้ว
-ปั๊ม 1.5 แรงม้า
-ตู้คอนโทรล 1.5 แรงม้า 220 โวลต
-ฝาบอไมน้อยกวา 1/1/4 นิ้ว ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 6 นิ้ว
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