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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
งบประมาณ  พ.ศ. 2566 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
อ าเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม 

 



 

ค ำน ำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2562 มาตรา 87  บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  จะเสนอได้ก็แต่โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดนั้น 

 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดเป็น
งบประมาณท่ีจัดท าขึ้นแบบสมดุล  (รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2566  ฉบับนี้  จะเป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลท่าลาด
อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาด

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทาลาด จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 20,157,347.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 90,736,200.91 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,539,020.95 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
1,804,800.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 6 โครงการ รวม 920,654.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 27,911,387.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 20,839.62 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 3,136.30 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 40,591.34 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 570,530.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 120,450.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,371,455.04 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 12,784,385.40 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,269,169.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 22,923,295.36 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 5,381,160.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 9,993,373.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,588,012.36 บาท

งบลงทุน จํานวน 757,590.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,193,160.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 10,000.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 5,141,224.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,185,759.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาลาด
อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 20,839.62 24,500.00 90,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

3,136.30 7,600.00 107,600.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 40,591.34 65,000.00 65,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

570,530.00 670,000.00 670,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 120,450.00 15,000.00 15,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 300.00 100.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 755,547.26 782,400.00 947,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,371,455.04 14,717,600.00 15,552,300.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,371,455.04 14,717,600.00 15,552,300.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 12,784,385.40 13,500,000.00 13,500,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

12,784,385.40 13,500,000.00 13,500,000.00

รวม 27,911,387.70 29,000,000.00 30,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาลาด
อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 5,417,160.00 6,024,600.00 6,304,800.00

งบบุคลากร 9,993,373.00 12,550,900.00 12,162,540.00

งบดําเนินงาน 5,595,527.56 6,621,900.00 7,975,860.00

งบลงทุน 757,590.00 2,215,500.00 1,541,200.00

งบเงินอุดหนุน 1,193,160.00 1,587,100.00 2,015,600.00

งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 0.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 22,966,810.56 29,000,000.00 30,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลท่าลาด
อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลท่าลาด
อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,228,786

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 714,460

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 4,203,314

แผนงานสาธารณสุข 310,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,248,580

แผนงานเคหะและชุมชน 671,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 75,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 610,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,304,060

แผนงานการเกษตร 330,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 6,304,800

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาลาด

อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 90,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 70,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 107,600 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมสําหรับสิ่งลวงล้ําลําน้ํา จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท

คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 100 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 65,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 15,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 50,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 670,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 600,000 บาท

รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ จํานวน 70,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 15,000 บาท
คาเขียนแบบแปลน จํานวน 10,000 บาท

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

วันที่พิมพ : 16/8/2565  13:35:31 หน้า : 1/2



หมวดรายได้จากทุน รวม 100 บาท
รายได้จากทุนอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,552,300 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 230,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,725,600 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,320,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 30,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,800,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 25,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 21,600 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 400,000 บาท

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 100 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 13,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,500,000 บาท

วันที่พิมพ : 16/8/2565  13:35:31 หน้า : 2/2



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาลาด

อําเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 6,304,800 บาท
งบกลาง รวม 6,304,800 บาท

งบกลาง รวม 6,304,800 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,083,600 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผู้สูงอายุในตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562

วันที่พิมพ : 16/8/2565  13:36:34 หน้า : 1/68



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,339,200 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผู้พิการในตําบลทาลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) 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  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพแกผู้ป่วยเอดสในตําบลทา
ลาด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ   ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ดวนมาก  ที่  มท  0313. 4 /ว
 667  ลงวันที่ 12  มีนาคม   2545  เรื่อง  การชวยเหลือ
ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2)  หนังสือระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2563
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 330,000 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. 2566  ได้ประมาณการ
ไว้ที่  30,000,000  บาท   คํานวณได้  ดังนี้ 30,000,000 –
 13,500,000=  16,500,000  X  2/100  =  330,000บาท  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  พ.ศ
. 2500 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8)พ.ศ.2556
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)พ.ศ
.2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2565
2)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 10,000 บาท

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

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายเป็นเงินชวยพิเศษแก พนักงานจ้าง  กรณีเสีย
ชีวิต
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องหลัก
เกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษกรณีพนักงานสวนตําบลผู้
รับบํานาญลูกจ้างและพนักงานจ้างถึงแกความตาย พ.ศ.2560

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,216,946 บาท

งบบุคลากร รวม 4,838,280 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 1
2 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท  และเงินคาตอบแทนรายเดือน
รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  2  ตําแหนงๆ ละ 11,220  บาท/เดือน  จํานวน  
12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1ตําแหนงๆ
ละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  21,000  บาท  และเงินคาตอบแทนพิเศษของรองนายก
องคการบริหารสวน
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.และเลขานุการสภาเป็นเงินคาตอบ
แทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
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 3,303,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,377,560 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  6 ตําแหนง  ดังนี้
1.ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
 จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 548,940 บาท 
2.ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน  468,900 บาท
3.ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน  435,780 บาท
4.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  336,240 บาท
5.ตําแหนง  เจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  357,780 บาท
6.ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป      จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  229,920 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล เดือนละ 7,000 บาท  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  84,000  บาท  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 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 662,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  4  ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  662,400 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 3,295,766 บาท
ค่าตอบแทน รวม 487,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
เป็นกรณีพิเศษ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุดราชการ ฯลฯ 

คาเชาบ้าน จํานวน 252,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก พนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหารและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 967,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1.) คาจ้างเหมาและบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาและบริการตางๆ เชน ถาย
เอกสาร,เข้าเลมเอกสาร ,คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ, คาใช้
จายในการประกันภัยรถยนตราชการของ อปท.ฯลฯ

(2.)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 264,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่ อบต.ทาลาด
กําหนด เกี่ยวกับจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสํานัก
งาน จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูลของสํานักงานปลัด จ้าง
เหมาบริการคนดูแลสวนหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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(3.) คาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาเครื่องถายเอกสาร
(4.) คารังวัดที่ดิน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชนใน
เขตพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดและคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจ
เยี่ยมองคการบริหารสวนตําบลทาลาด    จํานวน     15,000
    บาท
เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม
(2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
   จํานวน     10,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น
(3)  คาใช้จายในการจัดงานตาง ๆซึ่งเป็นวันสําคัญของทาง
ราชการจํานวน     10,000    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

(1) คาใช้จายโครงการตําบลทาลาดเมืองสะอาด จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอยางตอเนื่อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 4  หน้า 101 )

(2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561)
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(3) คาใช้จายโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง
ถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตําบลทาลาด เชน คาใช้จายใน
การอบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆ และคาใช้จายที่
จําเป็นในการเลือกตั้งฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 8  หน้า 102 )
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 

(4) โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาและพนักงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อื่นๆ คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 7  หน้า 102 )
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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(5) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติ
งานของผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลทาลาด ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหนวยงาน เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหาร
วาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆฯลฯ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นที่ใช้ใน
การจัดโครงการดังกลาว
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561)
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 1  หน้า 15 )

(7) คาชดเชยสินไหมทดแทน จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาชดใช้คาเสียหาย คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทด
แทนที่ผู้เสียหายยื่นคําขอให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณี
เจ้าหน้าที่ได้กระทําการละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติ
หน้าที่
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ หรือทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆดังนี้
(1)คาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆในสํานักงาน   
จํานวน   50,000     บาท
 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ
คารบอน หมึก สมุด แบบพิมพตางๆตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง ธงชาติ เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ
(2.)คาน้ําดื่ม       จํานวน   20,000   บาท
 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อน้ําดื่มสะอาดเพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชน
มีน้ําดื่มสะอาดไว้ดื่มพร้อมทั้งไว้ใช้ในการบริการประชาชนและผู้
มาติดตอราชการ
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตางๆ เชน แปรง ไม้กวาด สบู ผง
ซักฟอก น้ํายาเช็ดกระจก น้ํายาล้างห้องน้ํา ถ้วยชาม แก้วน้ํา ช้อน
ส้อม ผ้าคลุมโต๊ะ ถังขยะ  ถังแก๊ส กระทะไฟฟ้าฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก  ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปืน หัว
เทียน กระจกมองข้างรถยนตฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง  น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ
เพื่อใช้กับครุภัณฑ ยานพาหนะและขนสงที่ใช้ในราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดและน้ํามันเชื้อเพลิงผสมเครื่อง
พนหมอกควัน 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม, ไม้
อัด, พูกัน, สี,เมมโมรี่การด   ฯลฯขององคการบริหารสวนตําบล
ทาลาด
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เม้าส แผนกรองแสง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,611,766 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 1,555,766 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในสํานักงาน อบต.ทาลาดและ
อาคารและสถานที่ใช้กระแสไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของ อบ
ต.ทาลาด

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทที่ใช้ในการติดตอราชการของ อบต.ทา
ลาด

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาธนาณัติ อากรณแสตมป์ คา
ธรรมเนียมการโอนเงิน(ระบบ GFMIS) และคาจัดสงเอกสารตางๆ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้บริการระบบอินเตอรเน็ตของ อบ
ต.ทาลาด

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการเชาพื้นที่เว็บไซตและคาบริการจดโดเมน
เว็บไซต และคาธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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งบลงทุน รวม 52,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาดไม
น้อยกวา 88 x 40.6 x 87.4 ซม. (กว้างxลึกxสูง) จํานวน  1
 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท เพื่อใช้ในการเก็บแฟ้มเอกสาร และเป็น
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)

(2) คาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร/แฟ้ม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร/หนังสือ/แฟ้ม 2 ชั้น ขนาดไม
น้อยกวา 92 x 31.1 x 89.8 ซม. (กว้างxลึกxสูง) จํานวน 1
 ตู้ ราคาตู้ละ 3,000 บาท เพื่อใช้ในการเก็บแฟ้มเอกสาร และเป็น
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

(1) คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 4,000 
ANSI Lumens

จํานวน 29,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง เป็นการอํานวย
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพ โปรเจคเตอร จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
 2) ใช3้D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 
 4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
หมายเหตุ : มัลติมีเดียโปรเจคเตอรมีชื่อเรียกในชื่ออื่น ๆ เชน วิดี
โอโปรเจคเตอร ดาต้าโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพ จากสัญญาณ
คอมพิวเตอรและวิดีโอ แอลซีดีโปรเจคเตอรหรือ ดีแอลพีโปรเจค
เตอรเป็นต้น การระบุชื่อครุภัณฑให้ใช้คําวา"มัลติมีเดียโปรเจค
เตอรระดับ ..... ขนาด …… ANSI Lumens และการเขียนราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3) ให้ระบุแตเพียงระดับเดียวให้
ตรงกับชื่อครุภัณฑ
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1  เครื่อง เป็นการอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติ
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งานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดตองานได้อยาง
รวดเร็ว
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 3.5 GHz 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
 - 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 1ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบ ติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
 - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
 เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2)มาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
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มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)

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

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

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นระดับอําเภอในการประชุมสัมพันธขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของอําเภอเรณูนครและเพื่อเป็นการ
บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่นรวมกันกับภาคีเครือขายสวนราชการ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2566  ให้แก  องคการบริหารสวนตําบลนาขาม อําเภอเรณู
นคร  จังหวัดนครพนม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5  หน้า 101 )

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 449,440 บาท
งบบุคลากร รวม 409,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,440 บาท
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เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 409,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน 409,440  บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)คาจ้างเหมาและบริการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาและบริการตางๆ เชน ถาย
เอกสาร,เข้าเลมเอกสาร ,คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ

วันที่พิมพ : 16/8/2565  13:36:34 หน้า : 19/68



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561)

(2)โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 
2566

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่ม
เติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2566
 เชน คาป้าย คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆ และคาใช้จาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 2  หน้า 15 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,197,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,673,580 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,673,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,146,960 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  4  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง) 
 จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 422,700  บาท
2. ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน  192,360  บาท
3. ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน 1 ตําแหนง  เป็น
เงิน  363,480  บาท
4. ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จํานวน 1
 ตําแหนง  เป็นเงิน  168,420  บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง และผู้มีสิทธิ
ที่จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 470,400 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
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 14,220 บาท

 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 501,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 183,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
เป็นกรณีพิเศษ

คาเชาบ้าน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 43,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารพนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 268,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่ อบต.ทาลาด
กําหนด เกี่ยวกับจ้างเหมาบริการงานจัดเก็บรายได้  งานจดมิเตอร
ประปาหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561)

(2) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด ประจําปี พ.ศ.2566

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด ประจําปี พ.ศ
.2566
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 6  หน้า 102 )

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ หรือทรัพยสิน
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ
คารบอน หมึก สมุด แบบพิมพตางๆตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง ธงชาติ เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เม้าส แผนกรองแสง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯลฯ

งบลงทุน รวม 22,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

(1) คาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 5,900
 บาท เพื่อใช้ในงานของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทา
ลาด  
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2)บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)
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(2) คาจัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม 20 ชอง จํานวน 6,400 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้ตั้งแฟ้ม 20 ชอง 2 ชั้น ขนาดไมน้อยกวา 92.0 cm.
(W) X ไมน้อยกวา 31.1 cm.(D) X ไมน้อยกวา 96.2 cm.(H) 
จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 3,200 บาท เป็นเงิน 6,400 บาท เพื่อใช้
ในงานของกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทาลาด  และเป็น
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)

(3) คาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานขนาดไมน้อย
กวา กว้าง 575 x ลึก 560 x สูง 910 มม. จํานวน 5 ตัวๆ
ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาทเพื่อใช้ในงานของกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบลทาลาด  และเป็นครุภัณฑที่ตั้งจาย
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหาได้ตามราคาท้อง
ตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)

วันที่พิมพ : 16/8/2565  13:36:34 หน้า : 25/68



งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 365,320 บาท
งบบุคลากร รวม 355,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน 355,320  บาท

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

(1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆ ในการเดินทางไปราชการใน
การอบรมของพนักงานและผู้มีสิทธิ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก และ คาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาตางๆ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 684,460 บาท

งบบุคลากร รวม 409,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 409,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 236,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 236,700  บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 173,160 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  173,160 บาท  โดยจายให้กับพนักงานจ้างดังนี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย)  จํานวน  1ตําแหนง

งบดําเนินงาน รวม 274,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง และ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงาน,พนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ
2.เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อย คาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป
ของ อปพร.เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลและผู้มีสิทธิ
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ค่าใช้สอย รวม 191,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 171,600 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่ อบต.ทาลาด
กําหนด ดังนี้  จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัยหรืองาน
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(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
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกู้ชีพกู้ภัย ได้แก สําลีและผ้า
พันแผล ยาและเวชภัณฑ เครื่องวัดอุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  เปล
หามคนไข้ ออกซิเจน ฯลฯ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เชน เครื่องแตงกายชุด
ฝึก/ชุดปฏิบัติการ อปพร. เครื่องแตงกายชุดปฏิบัติงานของ
บุคลากร/เครื่องแบบตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน ชุดกู้
ชีพ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 1,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อถังดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิง ฯลฯ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)คาใช้จายโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เชน คาอาหาร อาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2  หน้า 95 )

(2) )คาใช้จายโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในและนอก
อาคาร ประจําปีงบประมาณ 2566

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับเหตุอัคคีภัยทั้งในอาคารและนอกอาคารได้อยางถูก
วิธี เชน  คาอาหาร  อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตอบแทน
วิทยากรและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 1  หน้า 95 )
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 526,820 บาท

งบบุคลากร รวม 362,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 362,820 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 362,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกพนักงาน
สวนตําบล  จํานวน  1  ตําแหนง ดังนี้
1.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา    จํานวน 1 ตําแหนง     เป็น
เงิน 362,820  บาท

งบดําเนินงาน รวม 164,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 134,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่ อบต.ทาลาด
กําหนด ดังนี้
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการศึกษา หรืองานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 50,000 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 3,676,494 บาท
งบบุคลากร รวม 1,543,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,543,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 889,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้
แก พนักงานครูในสังกัด 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ให้แก พนักงานครูในสังกัด
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 565,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างในสังกัด ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก   จํานวน  4 ตําแหนง  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้างในสังกัด ตําแหนง ผู้
ดูแลเด็ก
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งบดําเนินงาน รวม 1,133,094 บาท
ค่าใช้สอย รวม 497,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2566 จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําปี 2566 และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณคาใช้จายเกี่ยวกับงานวันเด็ก ของขวัญ ของรางวัล
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นสําหรับโครงการฯลฯ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570)  ลําดับที่ 1 หน้า 87)

(2)โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหาร
กลางวัน)

จํานวน 308,700 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา( คาอาหารกลางวัน)  ให้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 2
 แหง จํานวน 57 คน ประมาณการเพิ่มระหวางปีจํานวน 3
 คน รวม 60 คน จํานวน  245 วันๆละ 21 บาท/คน ถายโอน
จากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 3 หน้า 13)
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(3) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการ
เรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 1,700 บาท/คน/ปี)

จํานวน 102,000 บาท

          เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา คาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) ให้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 2 แหง จํานวน 1,700
 บาท/คน จํานวน 57 คน ประมาณการเพิ่มระหวางปี จํานวน 3
 คน รวม 60 คน ถายโอนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 1  หน้า 13 )
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(4) โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา (คาใช้จายใน
การจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 56,500 บาท

        เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการ
บริหารสถานศึกษา(คาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก) ให้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด ดังนี้
 (1) คาหนังสือเรียน  จํานวน  10,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
หนังสือเรียนนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จัดสรรสําหรับ
เด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 50 คนๆละ 200 บาท/ปี
 (2) คาอุปกรณการเรียน  จํานวน  10,000  บาท เพื่อจายเป็นคา
อุปกรณการเรียนนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จัดสรร
สําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 50 คนๆละ 200 บาท/ปี
 (3) คาเครื่องแบบนักเรียน  จํานวน  15,000  บาท เพื่อจายเป็น
คาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จัดสรรสําหรับ
เด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 50 คนๆละ 300 บาท/ปี
 (4) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน  21,500 บาท เพื่อจายเป็น
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 แหง จัด
สรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 50 คนๆละ 430 บาท/ปี
ถายโอนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 2  หน้า 13 )
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)

ค่าวัสดุ รวม 635,894 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ
คารบอน หมึก สมุด แบบพิมพตางๆตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง ธงชาติ เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 625,894 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องใช้ตางๆสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด        
 จํานวน 20,000  บาท
เชน แปรง ไม้กวาด หมอน ผ้าหม ที่นอน ถ้วย ชาม ช้อน ส้อม สบู
ยาสีฟัน แปรงสีฟัน วัสดุประกอบอาหารฯลฯ 
2.เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ดังนี้
- คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  121,992
  บาท เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กจํานวน 2 แหง จํานวน 57 คน ประมาณการเพิ่มระหวาง
ปี จํานวน 3 คน รวม 60 คน จํานวน 260 วันๆละ 7.37 บาท/คน
และอบต.สมทบ จํานวน 0.45 บาท/คน ถายโอนจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น   
-คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน  483,902
  บาทเพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แกโรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 231 คน ประมาณ
การเพิ่มระหวางปี จํานวน 7 คน รวม 238 คน จํานวน 260 วันๆ
ละ 7.37 บาท/คนและ อบต.สมทบ จํานวน 0.45 บาท/คน ถาย
โอนจากกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น   
  จํานวน 260 วันให้แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต
พื้นที่ อบต.ทาลาดจํานวน 3 แหง
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพเมเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษ๓าคม 2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 3  หน้า 87 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 999,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 999,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

(1) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน จํานวน 999,600 บาท

 เพื่อใช้จายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตําบลทา
ลาด จํานวน 3 แหง อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน ตาม
โครงการจัดหาอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดสรรให้กับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป
.6 ตามโครงการ ดังนี้
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทาลาด (ราษฎรวิทยานุกู
ล) จํานวน 123x200x21 = 516,600 บาท
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก   
จํานวน 72x200x21 = 302,400 บาท
- โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนลาดสวางวิทยา   
จํานวน 43x200x21 =  180,600 บาท
(คาใช้จายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้)
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท0808.2/ว4750 ลงวัน
ที่ 14 สิงหาคม 2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566– 2570)  ลําดับที่ 2 หน้า 87)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(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

(1) คาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า  ประจําปี 2566

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย พลเอกหญิง  พล
เรือเอกหญิง  พลอากาศเอกหญิง  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) 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
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2  หน้า 105 )
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(2) โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะเปียกครัว
เรือน

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย
หรือขยะเปียกครัวเรือน เชน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อื่นๆ คาตอบแทนวิทยากรและคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 9  หน้า 12 )

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

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัด
ยุง น้ํายาสารเคมีกําจัดยุง สารเคมีกําจัดเชื้อโรค หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค(แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท

 เพื่อจายในการสนับสนุนหมูบ้านและชุมชนในการจัดทําโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้
แก ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในเขตพื้นที่ตําบลทา
ลาด อําเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม จํานวน 8 หมูบ้าน หมู
บ้านละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ตามโครงการ
ดังนี้
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านทาลาด หมูที่ 1  จํานวน 5,000  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 3  หน้า 18 )
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2.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 1 ตําบล
ทาลาด ปี 2566  จํานวน 6,500  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 4 หน้า 18 )
3. โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านทาลาด หมูที่ 1   จํานวน 8,500  บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 5 หน้า 18 )
4.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านลาดศรีชมภู หมูที่ 2 จํานวน 5,800 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 6 หน้า 19 )
5.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 2 ตําบล
ทาลาด ปี 2566 2 จํานวน 5,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 7 หน้า 19 )
6.โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านลาดศรีชมภู หมูที่ 2  จํานวน 8,700 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 8 หน้า 19 )
7.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านโนนสวาง หมูที่ 3 จํานวน 4,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 9 หน้า 20 )
8.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 3 ตําบล
ทาลาด ปี 2566 จํานวน 10,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 10 หน้า 20 )
9.โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านโนนสวาง หมูที่ 3 จํานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 11 หน้า 20 )
10.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านทาลาด หมูที่ 4 จํานวน 5,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
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ที่ 1/2565 ลําดับที่ 12 หน้า 21 )
11.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 4
 ตําบลทาลาด ปี 2566  จํานวน 8,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 13 หน้า 21 )
12.โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านทาลาด หมูที่ 4 จํานวน 6,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 14 หน้า 21 )
13.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 6,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 15 หน้า 22 )
14.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 5
 ตําบลทาลาด ปี 2566 จํานวน 5,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 16 หน้า 22 )
15.โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 8,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 17 หน้า 22 )
16.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6 จํานวน 5,300 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 18 หน้า 23 )
17.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 6
 ตําบลทาลาด ปี 2566 จํานวน 5,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 19 หน้า 23 )
18.โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6  จํานวน 9,200 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 20 หน้า 23 )
19.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 7  จํานวน 5,900 บาท
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 21 หน้า 24 )
20.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 7
 ตําบลทาลาด ปี 2566 จํานวน 5,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 22 หน้า 24 )
21.โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 7  จํานวน 8,600 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 23 หน้า 24 )
22.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ต้านมะเร็งเต้า
นม ปี 2566 บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 6,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 24 หน้า 25 )
23.โครงการ TO BE NO.1 ป้องกันปัญหายาเสพติด หมูที่ 8
 ตําบลทาลาด ปี 2566 จํานวน 5,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 25 หน้า 25 )
24.โครงการสร้างกระแสการใช้เกลือผสมสารไอโอดีนเสริมปัญญา
ในชุมชน บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 8,500 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 26 หน้า 25 )
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563

(2) เงินอุดหนุนโครงการรณรงคป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(TO BE NUMBER ONE) อําเภอเรณูนคร

จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ชมรม To  be  number one ตามโครงการรณรงคป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) อําเภอเรณู
นคร   
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 2  หน้า 17 )

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,208,580 บาท

งบบุคลากร รวม 851,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 851,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 809,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1.ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม)จํานวน 1 ตําแหนง เป็นเงิน 393,600บาท 
2. ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน  415,980 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคมและ   ผู้มีสิทธิที่จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด

วันที่พิมพ : 16/8/2565  13:36:34 หน้า : 42/68



งบดําเนินงาน รวม 357,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 222,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง แหงละ 2 คน คนละ 5,000
 บาท จํานวน 120,000  บาท 
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อบต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและ
จายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานพนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 10,000  บาท

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกผู้บริหารพนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)  คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่ อบต.ทาลาด
กําหนด ดังนี้
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคมหรืองานอื่นๆที่
ได้รับมอบหมาย
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(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

 เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ
คารบอน หมึก สมุด แบบพิมพตางๆตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง ธงชาติ เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  อุปกรณบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร แป้นพิมพ เม้าส แผนกรองแสง ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอม
ไดรฟ อุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) โครงการท้องถิ่นใสใจ  ผู้สูงวัย  สูงคุณคา  ปี 2566 จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินกิจกรรมที่ให้ความสําคัญและเห็น
คุณคาของผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบลทาลาด  ประจําปี 2566
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2  หน้า 92 )

(2) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี (แปรรูปอาหารทาง
การเกษตร)

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
สตรี(แปรรูปอาหารทางการเกษตร)  เชน คาอาหาร  อาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  วัสดุอุปกรณและคาใช้จายที่
เกี่ยวข้อง 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 4  หน้า 93 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 351,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 351,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 351,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

1.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ พร้อมพาดสาย บ้าน
ทาลาด หมูที่ 1

จํานวน 62,270 บาท

บริเวณถนนภายใน หมูบ้านทาลาด หมูที่ 1
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 9 )

2.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ พร้อมพาดสาย บ้าน
โนนสวาง หมูที่ 3

จํานวน 40,000 บาท

     ติดตั้งภายในถนนสาย บ้านโนนสวาง – วังยาง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 2  หน้าที่ 9  )

3.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ พร้อมพาดสาย บ้าน
ทาลาด หมูที่ 4

จํานวน 39,730 บาท

บริเวณถนนภายใน หมูบ้านทาลาด หมูที่ 4
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 10 )

4.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ พร้อมพาดสาย บ้าน
วังยาง หมูที่ 5

จํานวน 25,000 บาท

ติดตั้งภายในถนนสายบ้านวังยาง – บ้านทาลาด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 4  หน้าที่ 10  )
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5.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6 จํานวน 70,000 บาท

บริเวณถนนสายทางบอแก
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 10  )

6.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะพร้อมพาดสาย บ้าน
สร้างเม็ก หมูที่ 6

จํานวน 25,000 บาท

ติดตั้งบริเวณถนนสายที่นา นายหงษคํา วงคตาผา
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 11 )

7.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 64,000 บาท

   บริเวณหน้าบ้านนายประวัติ ธน.โพธิ์ ถึงที่บ้านนายเสถียร  ศรี
ออน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 7 หน้าที่ 11 )

8.โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสองสวางสาธารณะ พร้อมพาดสาย บ้าน
โนนจันทร หมูที่ 8

จํานวน 25,000 บาท

บริเวณภายในหมูบ้านโนนจันทร
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 8 หน้าที่ 11  )

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1)คาจ้างเหมาจัดเก็บขยะในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาด จํานวน 220,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดเก็บ จัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตําบล
ทาลาด

(2) คากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่ตําบลทาลาด
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 75,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือตําบล
ทาลาด

จํานวน 17,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคกระบือตําบลทาลาด ในโครงการสงเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
โคกระบือ เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563

(2) เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจสงเสริมและผลิตพันธุข้าวมะลิ จํานวน 28,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจสงเสริมและผลิตพันธุข้าว
มะลิตําบลทาลาดในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพดินและการใช้ปุ๋ยสั่งตัด ปีงบประมาณ 2566    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563
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(3) เงินอุดหนุนกลุมทอผ้าโทเรและไหมประดิษฐ จํานวน 10,000 บาท

    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมทอผ้าโทเรและไหมประดิษฐ  หมู
ที่ 6 ในโครงการอบรมทอผ้าโทเรและไหมประดิษฐ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563

(4) เงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนลองเบิ่งผ้ายายทาลาด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนลองเบิ่งผ้ายายทาลาด
ตําบลทาลาด ในโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชน    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลทาลาดต้านภัยยา
เสพติด 
ประจําปี 2566

จํานวน 150,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาการจัดงานแขงขันกีฬาประชาชนเพื่อสร้างความ
สัมพันธระหวางหมูบ้าน ชุมชนในพื้นที่ตําบลทาลาด
ประจําปี 2566 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 และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 2  หน้า 89 )
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)คาใช้จายโครงการจัดขบวนแหประเพณีสงกรานต ประจําปี 2566 จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินในการจัดขบวนแหเทพีสงกรานตประจําปีรวมกับ
อําเภอเรณูนครและคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เกี่ยวข้องในการจัด
งาน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 4  หน้า 90 )

(2)คาใช้จายโครงการประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2566 จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินในการดําเนินการจัดงานโครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1..ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 3  หน้า 14 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

(1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอเรณูนคร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อดําเนินการจัดทําเรือไฟเข้ารวมประเพณีไหลเรือไฟจังหวัด
นครพนม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวท้องถิ่น พ.ศ. 2559และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ. 2563
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(2) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทาลาด จํานวน 330,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลทาลาดตาม
โครงการ ดังนี้
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจําปีงบ
ประมาณ  2566จํานวน       200,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่ 5  หน้า 90 )
2.โครงการจัดงานประเพณีแขงขันเรือ ประจําปีงบประมาณ 2566
 จํานวน        50,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 1  หน้า 14 )
3.โครงการงานประเพณีบุญพระเวส ประจําปีงบประมาณ 2566 
จํานวน    80,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2
)พ.ศ.2563
(แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 2  หน้า 14 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,948,060 บาท

งบบุคลากร รวม 1,422,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,422,860 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 622,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก
พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ดังนี้
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)   จํานวน 1
 ตําแหนง เป็นเงิน 476,040 บาท
2. ตําแหนง นายชางโยธา       จํานวน 1 ตําแหนง เป็น
เงิน 146,580 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพและเงินคาตอบแทนพิเศษของ
พนักงาน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชางและผู้มีสิทธิที่
จะได้รับตามระเบียบที่กําหนด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 708,240 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 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 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 1,415,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 211,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อบ
ต.ตามที่ได้รับมอบหมาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างและจายเป็นเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานพนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ
เป็นกรณีพิเศษ

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได้
รับ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 39,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แก ผู้บริหาร พนักงาน
สวนตําบลและผู้มีสิทธิ

ค่าใช้สอย รวม 534,200 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

(1) คาจ้างเหมาและบริการตางๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาและบริการตางๆ เชน ถาย
เอกสาร,เข้าเลมเอกสาร ,คาจ้างทําป้ายประชาสัมพันธตางๆ ฯลฯ
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(2) คาจ้างเหมาคนงาน จํานวน 259,200 บาท

เพื่อจายเงินเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานตามที่ อบต.ทาลาด
กําหนด ดังนี้ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานของกองชาง จ้าง
เหมาบริการปฏิบัติงานประจําสถานีสูบน้ํา หรืองานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ คาลงทะเบียนฝึกอบรม  
สัมมนา

จํานวน 30,000 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)คาใช้จายในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปา จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างหนวยงานที่มีอํานาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําประปา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 220,000 บาท

(1)คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน     จํานวน       20,000 
บาท
 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินของ องคการ
บริหารสวนตําบลทาลาด
(2)คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสร้าง   
จํานวน       200,000 บาท
 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอ
สร้างองคการบริหารสวนตําบลทาลาด
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ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตาง ๆ ในสํานัก
งาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ
คารบอน หมึก สมุด แบบพิมพตางๆตลับผงหมึก น้ําหมึก
ปรินท  ตรายาง ธงชาติ เครื่องเย็บกระดาษฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน ฟิวส หลอดไฟฟ้า ขา
หลอดฟลูออเรสเซนบัลลาส สตารทเตอร รองเท้าปีนเสาหมวกนิร
ภัยสเต็ปปีนเสาไฟฟ้า ถุงมือกันไฟฟ้า  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน ฯลฯ เพื่อใช้ทดแทนวัสดุที่ชํารุดเสียหาย ในที่ทํา
การ อบต.ทาลาดและบริเวณไฟฟ้าสาธารณะที่อยูในความรับผิด
ชอบของ อบต.ทาลาดและใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 600,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุกอสร้างวัสดุในงานประปา และอื่น ๆเพื่อ
นํามาใช้ใน อบต.ทาลาด

งบลงทุน รวม 110,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 110,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

(1) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่2 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
  เครื่อง เป็นการอํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดตองานได้อยางรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 8 แกน
หลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4.3 GHz จํานวน 1
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 หนวย
 - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจําขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ 
 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
 3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 480 GB จํานวน 1 หนวย 
- มีDVD-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
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
2)มาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
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 ธันวาคม 2563)

(2) เครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตคอริ่ง ขนาดเส้นผาศูนย
กลางที่เจาะได้ 1 นิ้ว – 8 นิ้ว ความลึกที่เจาะได้ ไมน้อยกวา 25-
350 มม. ความจุถังน้ําไมน้อยกวา 40 ลิตร ชนิดเครื่อง
ยนต เบนซิน 4 จังหวะ เพลาคว่ํา ปริมาตรกระบอกสูบ 163 ซี
ซี จํานวน 1 เครื่องๆละ 80,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท เพื่อ
ใช้ในงานของกองชาง องคการบริหารสวนตําบลทาลาดและเป็น
ครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดที่มีครุภัณฑดังกลาวจําหนาย
เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
(ไมปรากฏในแผน เนื่องจากได้รับการยกเว้นตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว7467 ลงวันที่ 14
 ธันวาคม 2563)

งานก่อสร้าง รวม 1,356,000 บาท
งบลงทุน รวม 1,356,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,356,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล.บ้านโนนจันทร หมูที่ 8 จํานวน 111,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายภายใน
หมูบ้าน  เริ่มจากบริเวณบ้านนางวิลาวัลย  ธน.กุล ถึง หน้าบ้าน
นางญาณวรรณ  ธน.นา ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 48
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 192 ตาราง
เมตร) พร้อมลงลูกรังไหลทางกว้างข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร ทั้ง
สองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐานกรมการ
ปกครอง เลขที่ ท1-01) พร้อมป้ายโครงการถาวรตามแบบที่
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 13 หน้าที่ 8

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านทาลาด หมูที่ 1 จํานวน 103,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก เริ่มจากบริเวณที่นานางเนาวรัตน ธน.กุล ถึง หน้าบ้านนาย
อดิพัทธ  ธน.มุล ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 36.5 เมตร ลึก 0.45
 เมตร โดยเฉลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวรตามแบบที่
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 1 หน้าที่ 1

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล. บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 109,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก เริ่มจากบริเวณหน้าบ้าน นายสมจิตร นครประเทศ ถึงหน้า
โรงเรียนบ้านวังยาง ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 40
 เมตร ลึก 0.45 เมตรโดยเฉลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวรตาม
แบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 8 หน้าที่ 5
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านทาลาด หมูที่ 1 จํานวน 77,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล.ชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านนายสําเร็จ พระสังคร ถึงที่บ้านนาง
วารี ทอนทอง ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 25 เมตร ลึก 0.45
 เมตรโดยเฉลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 2 หน้าที่ 1

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํา คสล.บ้านวังยาง หมูที่ 5 จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ํา คสล. ชนิดฝาตะแกรง
เหล็ก เริ่มจากบริเวณบ้านนางพัชรินทร  ผาลัง ถึงที่บ้านนายเวียง
จันทร  พอแงเขา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 41 เมตร ลึก 0.25
 เมตรโดยเฉลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 9 หน้าที่ 6

โครงการกอสร้างศาลาอเนกประสงค บ้านลาดศรีชมภู หมูที่ 2 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาอเนกประสงค บ้านลาดศรีชม
ภู ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.20 เมตรโดย
เฉลี่ย (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวรตามแบบที่
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 3 หน้าที่ 2
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โครงการตัดถนนดินสายใหม พร้อมลงลูกรัง และขุดรองระบายน้ํา 
บ้านโนนสวาง หมูที่ 3

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตัดถนนดินสายใหม พร้อมลงลูกรัง และขุดรอง
ระบายน้ํา เริ่มจากบริเวณที่นานายทองมี  โคตรอาสา ถึงบริเวณที่
นา นางกาไส  ธน.น้อย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300
 เมตร สูง 0.60 เมตรโดยเฉลี่ย และงานขุดรองระบายน้ํา ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 275 เมตร ลึก 0.50 เมตรโดยเฉลี่ย (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด) พร้อม
ป้ายโครงการถาวรตามแบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 4 หน้าที่ 2

โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พร้อมบอพัก บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 6 จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวางทอ คสล. พร้อมบอพัก บริเวณที่นานายดวง
จันทร  มีบุญ ขนาดทอ คสล. เส้นผานศูนยกลาง 0.40 X 1.00
 เมตร จํานวน 50 ทอน พร้อมบอพัก คสล
. ขนาด 0.80 X 0.80 X 0.90 เมตร จํานวน 7 บอ (รายละเอียด
ตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด)
( แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้ง
ที่ 1/2565 ลําดับที่ 10 หน้าที่ 6 )

โครงการเสริมผิวถนนดิน พร้อมลงลูกรัง บ้านโนนสวาง หมูที่ 3 จํานวน 125,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวถนนดินพร้อมลงลูกรัง ถนนสายเพื่อการ
เกษตร เริ่มจากที่นา นางนุ เพ็งเวลุน ถึงที่นานายกิตติธัท  
วงคจําปา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 710 เมตร  หนา 0.20
 เมตร โดยเฉลี่ย ปริมาณดินถม 568 ลูกบาศกเมตร
ปริมาณลูกรัง 486 ลูกบาศกเมตร พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบ
ร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวรตามแบบที่
กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 5 หน้าที่ 3
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โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง บ้านสร้างเม็ก หมูที่ 7 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเสริมผิวถนนลูกรัง สายบ้านสร้างเม็ก – ลาดศรีชม
ภู จํานวน 2 จุด ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
-ปริมาณดินถม 1,750 ลูกบาศกเมตร
-ปริมาณลูกรัง 275 ลูกบาศกเมตร
-ขนาดวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 0.40 x 1.00
 เมตร จํานวน 8 ทอน 1 จุด
-ขนาดวางทอ คสล. ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 1.00 x 1.00
 เมตร จํานวน 4 ทอน 1 จุด
พร้อมเกลี่ยตกแตงให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบแปลน
มาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด) พร้อมป้ายโครงการถาวรตาม
แบบที่กําหนด  จํานวน 1 ป้าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 12  หน้าที่ 7

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการขยายเขตทอเมนประปา บ้านทาลาด หมูที่ 4 จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอเมนประปา เพื่อการ
อุปโภค - บริโภค บริเวณภายในหมูบ้านทาลาด จํานวน 2
 จุด ขนาดทอ PVC ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ความ
ยาวรวม 352 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต
.ทาลาด กําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 7 หน้าที่ 5
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

1.โครงการขุดลอกห้วย เหมืองนา บ้านทาลาด  หมูที่ 4 จํานวน 28,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาขุดลอกห้วย เหมืองนา  เริ่มจากบริเวณที่นา นาง
นุ เพ็งเวลุน ถึงบริเวณทอลอดเหลี่ยมถนนสาย ทาลาด - วัง
ยาง ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1,895 เมตร ลึก 0.30 เมตรโดย
เฉลี่ย (หรือมีปริมาณดินขุดไมน้อยกวา 682.2 ลูกบาศกเมตร (ราย
ละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทาลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 6 หน้าที่ 4

2.โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงาน อบต.ทาลาด หมูที่ 6 จํานวน 37,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซม กออิฐ ฉาบปูนผนัง อาคารสํานัก
งาน อบต.ทาลาด (รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน อบต.ทา
ลาด กําหนด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่ 1/2565
 ลําดับที่ 11 หน้าที่ 7

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

(1) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา k) จํานวน 30,000 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
สูตรวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับคาได้การปรับลดคา
ได้ (คา K)
2.กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110 ลงวัน
ที่ 16 มีนาคม 2561
(ไมอยูในแผน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 300,000 บาท

งบบุคลากร รวม 295,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 295,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  1  ตําแหนง  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  295,000 บาท  โดยจายให้กับพนักงานจ้าง  ดัง
นี้
(1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร) 
  จํานวน  1 ตําแหนง

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 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

(1)คาใช้จายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) “
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จํานวน 20,000 บาท

   เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2566  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งานการจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ลําดับที่  1  หน้า 105 )

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตร เชน ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว  วัสดุเพาะชํา ไนโตรเจนเหลว  น้ําเชื้อ
พันธุสัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว พันธุไม้ อุปกรณทางการ
เกษตร ฯลฯ
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