
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง

อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,385,300 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,978,350 บาท

งบบุคลากร รวม 8,347,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายก/รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนตําบล
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,949,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,631,040 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานักปลัด นักจัดการงานทั่วไป นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงาน
ธุรการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อํานวย
การกองคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคลัง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว คาตอบแทนราย
เดือน เงินที่เพิ่มตามคุณวุฒิที่เป็นคุณวุฒิเฉพาะตําแหนง ฯลฯ ให้
แกพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหน้าสํานักปลัด ผู้
อํานวยการกองคลัง

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,041,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
วิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานขับรถยนต คนงานทั่ว
ไป ภารโรง ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน ผู้ชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แกพนักงาน
จ้าง ตําแหนง คนงานทั่วไป ภารโรง

งบดําเนินงาน รวม 1,559,530 บาท
ค่าตอบแทน รวม 438,030 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 337,030 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง คาตอบแทน
อปพร. ฯลฯ
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คาเชาบ้าน จํานวน 81,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 19,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารผู้มีสิทธิ์

ค่าใช้สอย รวม 690,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการประจําสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า คาจ้างเหมาจัดทําวารสาร คาบริการกําจัด
ปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาบริการเชาเครื่องถายเอกสาร ฯลฯ คา
ติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารตางๆ คาใช้จายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ แกคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯหรือผู้ชวยปฏิบัติราชการ พนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงและ
ผู้บริหารองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงและผู้บริหารองคการบริหาร
สวนตําบลทาจะหลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
)  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่  94  ที่ 5 
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โครงการออกหนวยบริการประชาชนเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการออกหนวยบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
)  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 95 ที่ 8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
- วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ ของใช้
ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:26:00 หน้า : 5/48



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุคงทน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุคงทน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุคงทน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุสิ้นเปลือง แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคงทน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถายรูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เม
มโมรี่การด ฟิลมสไลดแถบบันทึกเสียง หรือภาพ (ภาพยนต,วีดีโอ
เทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk ,Compact Disc,Digi
tal Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร(Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM)แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 231,500 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสํานักงาน คาไฟฟ้ากล้อง CCTV ฯลฯ ซึ่งอยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับใช้ในองคการบริหารสวนตําบล
ทาจะหลุง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับใช้ในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลทาจะหลุง
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวกับคาบริการไปรษณีย ได้แก คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการสื่อสารและโทร
คมนาคม ได้แก คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
 

งบลงทุน รวม 35,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆละ 5,500
 บาท
คุณลักษณะ
ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 123 ที่ 45

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง 
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
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) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 122 ที่ 42

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 122 ที่ 43

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบตางๆ โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และหรือสิ่งกอสร้าง
พัฒนาระบบตางๆ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 11,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 11,000 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับองคการบริหารสวนตําบลโชคชัย ตามโครงการ
ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานบริหารงานคลัง รวม 399,320 บาท
งบดําเนินงาน รวม 365,920 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 179,920 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 141,320 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่นผู้มีสิทธิ์

ค่าใช้สอย รวม 108,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

โครงการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมการ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 99 ที่ 4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
- วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน,แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
- วัสดุคงทน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกล้องถายรูป ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง พูกัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร ฟิลม เม
มโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนต,วีดีโอ
เทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถาย
ดาวเทียม ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน RAM คัต
ชีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิ
ตชิ่งบ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ(Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสําหรับใช้ในราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลทาจะหลุง

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายที่เกี่ยวกับคาบริการไปรษณีย ได้แก คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)

งบลงทุน รวม 33,400 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,400 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีแป้นพิมพและเมาส
- มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
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- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 119 ที่ 31

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา หรือ Network แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 28 หน้า
ตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 119 ที่ 32

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 120 ที่ 35

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 7,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 7,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 7,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม

จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริการประชาชนและ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม ตามโครงการที่ผู้
บริหารอนุมัติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 105 ที่ 3 
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โครงการบริการประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

จํานวน 3,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริการประชาชนและ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ตามโครงการที่
ผู้บริหารอนุมัติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 105 ที่ 4 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 87,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 87,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 87,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
)  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 105  ที่ 5

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,795,660 บาท

งบบุคลากร รวม 2,399,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,399,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,699,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักวิชาการศึกษา ครู

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเงินวิทยฐานะชํานาญการสําหรับตําแหนง ครู
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 592,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนง คนงานทั่วไป ผู้ชวยครูผู้
ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แกพนักงาน
จ้าง ตําแหนง คนงานทั่วไป ผู้ดูแลเด็ก

งบดําเนินงาน รวม 349,140 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,560 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 190,960 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่นผู้มีสิทธิ์
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน(ยก
เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด คาบริการ
กําจัดปลวก ฯลฯ คาติดตั้งไฟฟ้า คาปักเสาพาดสายภายนอกสถาน
ที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อ
แปลง เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ไฟฟ้า คาจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าการเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งประปา คาวางทอประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง
อุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา คาใช้จายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 71,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
- วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
- วัสดุคงทน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง
- วัสดุคงทน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโค้งมน ล็อคพวง
มาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและสกรู สาย
ไมล เพลา ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จานจาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟ
หน้า ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุสิ้นเปลือง แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
- วัสดุคงทน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้า
หลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัด
น้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง สําลีและผ้าพันแผลเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลม
เอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตรหรือการแพทย หลอด
เอกซเรย ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
 Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,580 บาท
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,580 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการสื่อสารและโทร
คมนาคม ได้แก คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตาม
ตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 47,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
36,000 บีทียู

จํานวน 47,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะเฉพาะ
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากว่ํา 36,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวย
สงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3)
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพ
พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15
 เมตร
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 124 ที่ 51
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,058,534 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,426,534 บาท

ค่าใช้สอย รวม 510,590 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 510,590 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา
- คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
มื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
- คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
- คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 100 ที่ 2

ค่าวัสดุ รวม 915,944 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 915,944 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ
.) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) ในอัตราคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน
- โรงเรียนบ้านขี้ตุน(แหลงจะหลุง)
- โรงเรียนบ้านหนองกก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 100 ที่ 1
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,632,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,632,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขี้
ตุน(แหลงจะหลุง)

จํานวน 756,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านขี้
ตุน  (แหลงจะหลุง) อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน

โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน
หนองกก

จํานวน 876,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนอง
กก อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 279,992 บาท

งบดําเนินงาน รวม 79,992 บาท
ค่าใช้สอย รวม 79,992 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 13,332 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการจากการสํารวจข้อมูลจํานวน
สุนัข/แมว ตัวละ 6 บาท/ปี ตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 85 ที่ 3
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 66,660 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ
ในการฉีด  เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าน ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 85 ที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข หมูบ้านละ 20,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 115,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้
เลือดออก
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หน้า 85 ที่ 1
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 85 ที่ 4

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  จํานวน  2  เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563  หน้าที่ 124  ที่ 53

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,155,580 บาท

งบบุคลากร รวม 847,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 847,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 805,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง นายชางโยธา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
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งบดําเนินงาน รวม 454,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,500 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 117,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งให้
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  ฯลฯ

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนท้องถิ่นผู้มีสิทธิ์
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่นผู้มีสิทธิ์

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ เชน  คาจ้างทดสอบคุณภาพน้ํา
ประปาหมูบ้าน คาจ้างเหมาจัดทําวารสาร คาบริการกําจัด
ปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คา
ติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ พนักงานสวน
ท้องถิ่น พนักงานจ้าง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 94,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
- วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง
- วัสดุคงทน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือ
ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอ
ตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุสิ้นเปลือง แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามัน
ก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าส
 ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 29,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk,Compact Disc,Digit
al Video Disc , Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ(Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น
- วัสดุคงทน  มิเตอรน้ํา - ไฟฟ้า  สมอเรือ 
 ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส   หัววาลวเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบสงน้ําบ้านหนองกก

งบลงทุน รวม 854,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 854,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 854,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถสวนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน ขนาด 1
 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่อง
ยนตสูงสุดไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับ
เบิ้ลแค็บ คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 3/2563 หน้า 125  ที่ 55

งานไฟฟ้าถนน รวม 442,771 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
- วัสดุคงทน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสาย
อากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับ
วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 392,771 บาท
เงินอุดหนุน รวม 392,771 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับ หมูที่ 2 จํานวน 95,186 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เป็นคาใช้
จายโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับ หมูที่ 2

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับ หมูที่ 4 จํานวน 98,796 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เป็นคาใช้
จายโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับ หมูที่ 4

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับ หมูที่ 6 จํานวน 198,789 บาท

เพื่ออุดหนุนให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอโชคชัย เป็นคาใช้
จายโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพาดสายดับ หมูที่ 6

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 412,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 412,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 412,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 103 ที่ 1 
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โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน กลุมพัฒนาสตรีตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สูการพัฒนาท้องถิ่น

จํานวน 266,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน กลุมพัฒนาสตรีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สูการ
พัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 87 ที่ 1 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง

จํานวน 136,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ข้าราชการและพนักงาน
จ้างองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 92 ที่ 3 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการแขงขันกีฬาตอ
ต้านยาเสพติด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 102 ที่ 1 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการปกป้อง เทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปกป้อง เทิดทูน และ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565
)  แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 83  ที่ 6  

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 82 ที่ 2 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,162,026 บาท

งบดําเนินงาน รวม 474,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 474,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างออกแบบ จ้างควบคุม
งานที่จายให้แกเอกชนหรือนิติบุคคล  ฯลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 390,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

งบลงทุน รวม 2,688,026 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,688,026 บาท
คาชดเชยผลอาสิน

เงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 6,026 บาท

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 5 (จากบ้านนายพยุงศักดิ์ ห
นิดกระโทก ถึงที่ดินเขตสาธารณะ)

จํานวน 500,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 800.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1 ป้าย ตาม
รายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 59 ที่ 12

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:26:00 หน้า : 39/48



โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 6 (จากบ้านนายศิริธรรม ดวดกระ
โทก ถึงสํานักสงฆบ้านงิ้ว)

จํานวน 800,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 317.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 1,268.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธโครงการป้ายชั่วคราวและถาวร จํานวนละ 1
 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทา
จะหลุงกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 60 ที่ 18

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณที่ดินนางสําลี เปลผัก
แวน)

จํานวน 65,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 108.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 62 ที่ 28

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณที่ดินนายติ้ม แต้มกระ
โทก)

จํานวน 57,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไมน้อยกวา 93.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 62 ที่ 27
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โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 1 (บริเวณที่ดินนายฐิติ นิวัฒน
เจริญจิต)

จํานวน 100,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 900.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทา
จะหลุงกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 57 ที่ 2

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง หมูที่ 10 (จากที่ดินนายอารี ยศกลาง ถึง
คลองจานเอน)

จํานวน 400,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 720.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 2,880.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวและ
ถาวร จํานวนละ 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 64 ที่ 35
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 1 (จากที่ดินนายปุ่น ปราบมะเริง 
ถึงที่ดินนายสุข โตหมื่นไวย)

จํานวน 400,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 3,080.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวและ
ถาวร จํานวนละ 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 57 ที่ 1

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 3 (ที่ดินนายพนม เป้ากระโทก 
ถึงสระหนองกก)

จํานวน 360,000 บาท

ขนาด/ปริมาณ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10
 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมน้อยกวา 2,680.00 ตาราง
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธโครงการชั่วคราวและ
ถาวร จํานวนละ 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องคการ
บริหารสวนตําบลทาจะหลุงกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 58 ที่ 7

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 953,945 บาท

งบบุคลากร รวม 835,980 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 835,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 673,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
สงเสริมการเกษตร เจ้าพนักงานการเกษตร
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนง ผู้อํานวยการกองสงเสริมการเกษตร

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง เงินปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้างให้แกพนักงานจ้าง ตําแหนง คนสวน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราว ฯลฯ ให้แกพนักงาน
จ้าง ตําแหนง คนสวน

งบดําเนินงาน รวม 117,965 บาท
ค่าตอบแทน รวม 69,965 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 65,165 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ฯลฯ

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่นหรือผู้บริหารผู้มีสิทธิ์

ค่าใช้สอย รวม 33,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยก
เว้นคาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาจัดทําวารสาร คา
บริการกําจัดปลวก คากําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ใช้จายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตางๆ ฯลฯ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ แกพนักงาน
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติม(ฉบับที่4) พ.ศ. 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

วันที่พิมพ : 17/9/2563  14:26:00 หน้า : 44/48



ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
- วัสดุคงทน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก แปรงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตั้ง(กระดานดํา) ที่ถู
พื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจร
หรือแผนป้ายตางๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผืน) พรม(ตอผืน) นาฬิกา
ตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเปา ตาชั่ง
ขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอลค สมุด ซองเอกสาร ตลับ
ผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษ
ไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิปเป๊ก เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ผ้าสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ ของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร
- วัสดุคงทน เคียว สปริงเกลอร(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหาร
สัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุคงทน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล
- วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette,Floppy Disk,Removable Disk, Compact Disc, Digi
tal Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape) 
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล หนวยประมวลผล ฮารดดิสก
ไดนร ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ(Key Board) เมนบอรด(Main Board) เมมโมรี่ชิป
(Memory Chip) เชน RAM คัตชีทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส(Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ(Hub) 
แผนวงจอิเล็กทรอนิกส(Card) 
เชน Ethernet Card,Lan Card,Anti virus Card,Sound Card) 
เป็นต้น เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต(Diskette) แบบฮารดดิสต(Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-
ROM)แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น ฯลฯ

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 16,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 16,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 16,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษา
แผนดิน"
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 89 ที่ 2 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี สนองพระราชดําริโดยองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง 
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ
.ตําบลทาจะหลุง)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราช
ดําริโดยองคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง อําเภอโชค
ชัย จังหวัดนครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตําบลทา
จะหลุง)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565
) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2563 หน้า 89 ที่ 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,441,322 บาท

งบกลาง รวม 8,441,322 บาท
งบกลาง รวม 8,441,322 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
องคการบริหารสวนตําบลทาจะหลุง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 3,269 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,646,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,190,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้พิการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
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สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท

เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม

รายจายตามข้อผูกพัน

รายจายตามข้อผูกพัน จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบ สปสช. คาบํารุงสมาคมองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ฯลฯ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 172,853 บาท

เพื่อจายเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น(กบท.)
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