
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง

อําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 32,002,214 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 8,640,754 บาท
งบกลาง รวม 8,640,754 บาท

งบกลาง รวม 8,640,754 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ร้อย
ละ 5 ของคาจ้าง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินทดแทนลูกจ้างจากการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจาก
การปฏิบัติงาน

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการประปา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,950,000 บาท

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 139

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,300,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 139 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและ
กําหนดวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยูยากจน ไมมีใครดูแลไม
สามารถประกอบอาชีพชวยเหลือตนเองได้ในเขต อบต.ตะโก
ทอง ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 139
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เงินสํารองจาย จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการ
ป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม ฯลฯ 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 230,754 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยพิเศษในกรณีที่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ถึง
แกความตายในระหวางรับราชการ ตามหนังสือสั่งการ

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชนภายในตําบลตะโกทองตามหลัก
ประกันสุขภาพ ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 140

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาทําศพข้าราชการ
เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง
แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป รวม 7,078,200 บาท
งบบุคลากร รวม 4,915,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,761,200 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

1 เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายก อบต.ตะโกทอง (20,400
 บาท/ตอเดือน) จํานวน 244,800 บาท
2 เพื่อจายเป็นเงินเดือนรองนายกอบต. จํานวน 2 คน (11,220
บาท/เดือน)จํานวน 269,280 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

1 นายกองคการบริหารสวนตําบล (1,750
 บาท/เดือน) จํานวน 21,000 บาท
2 รองนายกอบต.จํานวน 2 คน (880
 บาท/เดือน)  จํานวน 21,120 บาท
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 59,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
1 คาคอบแทนนายกอบต.(1,750 บาท/เดือน) จํานวน 21,000
 บาท
2 คาตอบแทนรองนายกอบต. จํานวน 2 คน (1,600
 บาท/เดือน) จํานวน 38,400บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการของนายกอบต.7,200/เดือน
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,059,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาอบต.
1 ประธานสภา (11,220 บาท/เดือน) จํานวน 134,640 บาท
2 รองประธานสภา (9,180 บาท/เดือน) จํานวน 110,160 บาท
3 สมาชิกสภาอบต. จํานวน20 คน (7,200
บาท/เดือน)จํานวน 1,728,000บาท
4 เลขานุการสภา (7,200 บาท/เดือน)  จํานวน 86,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,154,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,730,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบลดังนี้
1 ปลัดอบต.  จํานวน  500,000 บาท
2 หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 450,000 บาท
3 นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 420,000 บาท
4 นักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 360,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง
1 เงินประจําตําแหนง ปลัดอบต. (7,000
บาท/เดือน) จํานวน 84,000 บาท
2 เงินประจําตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (3,500
บาท/เดือน) จํานวน 42,000 บาท
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างพนักงานจ้าง
1 คาจ้าพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 160,000 บาท
2 คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 120,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 2,040,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 325,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 220,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนตออบ
ต.
- ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนอื่น ๆ เชน คณะกรรมการ
ตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท
2.เพื่อเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิก/ผู้บริหาร
ท้องถิ่น จํานวน 200,000  บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 910,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโฆษณาและเผยแพร
คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 200,000 บาท

-เป็นคาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
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คาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
คารับวารสารและคูมือการปฏิบัติงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวารสารและคูมือการปฏิบัติงาน
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน การ
ตรวจเยี่ยมของหนวยราชการอื่น ๆ หรือคณะกรรมการตาง ๆ
 หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประชุมสภา
ท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาของขวัญ เงินรางวัล และชอดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท

คาของขวัญ เงินรางวัล และชอดอกไม้
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงาน
และพนักงานจ้าง 

โครงการจัดการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต
. ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  193

โครงการพัฒนาศักยภาพของอบต. จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้แกผู้
บริหาร สมาชิกสภา,พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 194

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 395,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดกระดาษ ภาพเขียน พระบรมฉายาลักษ ฯลฯ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เขน หลอด
ไฟฟ้า ฟิวส สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้กวาด ผงซัก
ผ้า น้ํายาขัดห้องน้ํา น้ํายาถูพื้น มีด  ถาด  แก้วน้ํา  ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก ไขควง หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันจารบี น้ํามันดีเซล ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึก เมาส โปรแกรม
คอมพิวเตอร หนวยประมวลผล อุปกรณบันทึกข้อมูล ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจัดซื้อน้ําสะอาดเพื่อบริการผู้มาติดตอ ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

-เพื่อจายคาไฟฟ้าภายในสํานักงาน
คาบริการโทรศัพท จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงาน และคาบริการอินเตอรเน็ต
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต อบต.ตะโกทอง
งบลงทุน รวม 23,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน (6 Thread)
 และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความ
สามารถในการประมวลผลสูง โดยมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูง
สุดไมน้อยกวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียว
กัน              ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
 - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 1)
 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้ หนวยความจํา            แยกจากหนวย
ความจําหลักขนาดไมน้อยกวา 2 GB 2) มีหนวยประมวลผลเพื่อ
แสดงภาพที่มีความสามารถ                ในการใช้หนวยความ
จําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
 - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กวา                     จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
 - มีแป้นพิมพและเมาส
 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) - สามารถใช้งาน Wi-
Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
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งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นอําเภอซับใหญ

จํานวน 70,000 บาท

-เพื่ออุดหนุนศูนยปฏิบัติรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นอําเภอซับใหญ อบต.ซับใหญ ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 192

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอซับใหญ จํานวน 15,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอซับใหญตามโครงการจัดงานรัฐพิธีอําเภอซับ
ใหญ  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่ 136

โครงการรณรงคตอต้านยาเสพติด จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอซับใหญตามโครงการรณรงคตอต้านยาเสพ
ติด ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 134

โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอ
ซับใหญ(ศป.ปส.อ.ซับใหญ)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่ออุดหนุนอําเภอซับใหญตามโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติตอสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอซับใหญ(ศป.ปส.อ.ซับใหญ) ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 137

งานบริหารงานคลัง รวม 2,605,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,722,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,722,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง ตั้งไว้  500,000 บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว้ 240,000  บาท
3. เจ้าพนักงานพัสดุ  ตั้งไว้ 180,000  บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 180,000 บาท
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพ เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตาง ๆ ของ
พนักงานสวนตําบล

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 440,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1. คาจ้างพนักงานจ้าง ผช.จนท.การเงินและบัญชี
 ตั้งไว้ 160,000 บาท
2. คาจ้างพนักงานจ้าง ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 160,000
 บาท
3. คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  ตั้งไว้ 120,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

1.เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ
  30,000.-บาท

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการในองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ               จํานวน  150,000.-บาท
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 80,000 บาท

 คาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ   จํานวน  80,000.-บาท
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการต้องรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน
การตรวจเยี่ยมของหนวยราชการอื่น ๆ หรือคณะกรรมการตาง ๆ
 หรือการประชุมระหวางองคการบริหารสวนท้องถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นการรับรอง 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ คาเชาที่พักและคาใช้จายอื่น ๆ 
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง

โครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายในโครงการจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เพื่อนําไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บรายได้  ของ อบต.ตะโกทอง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายในโครงการเพิ่มศักยภาพจัดเก็บรายได้ของ อบต.ตะโก
ทอง เชน การพัฒนาระบบการให้บริการ การประชาสัมพันธ การ
จัดเก็บข้อมูลฯ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
จักรยานยนต ตู้ โต๊ะ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน แบบพิมพใบเสร็จ สมุด
บัญชี  ดินสอ แฟ้ม ปากกา กระดาษ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมนบอรด หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ

งบลงทุน รวม 23,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 23,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) และ 6 แกนเสมือน (6 Thread)และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
กวา 3.6 GHz จานวน 1 หนวย
2.หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 8 MB
 มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดง ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
3.มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
4.มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5.มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หนวย
6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
7.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
8. มีแป้นพิมพและเมาส
9.มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
10.สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 165,000 บาท
งบบุคลากร รวม 160,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 160,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,475,500 บาท

งบบุคลากร รวม 230,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 230,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 1,240,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินคาป่วยการ อปพร. ฯลฯ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวน
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ค่าใช้สอย รวม 660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาาหนะ คา
เชา ที่พัก ฯลฯ

โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหนงน้ําสาธารณะ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  188

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  141

โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 หน้าที่ 6

โครงการบําบัดฟนฟูผู้ติดยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฟนฟูผู้ติดยาเสพติด ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น  หน้า  144

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาล ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  142

โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก  อปพร.ตําบลตะโกทอง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อป
พร.ตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  142
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้าที่ 143

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง สายยางดับเพลิงฯลฯ

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

พื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน  ขนาด 150X75X60 ซม.  จํานวน  1  ตัว
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  1 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,978,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,668,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,668,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 490,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินเดือน ผอ.กองการศึกษา  จํานวน   50,000 บาท
 เพื่อจายเป็นเงินเดือน นักวิชาการศึกษา   จํานวน  240,000
 บาท
 เพื่อจายเป็นเงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก   จํานวน  200,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น เงินเพิ่มตางๆของพนักงานสวนตําบล
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการศึกษา
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,128,000 บาท

1. คาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  648,000 บาท
2. คาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป   จํานวน  480,000 บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ฯลฯ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรมของ
  พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คา
พาหนะ  คาเชาที่พัก ฯลฯ

โครงการจ้างนักเรียนปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน
 ชวงปิดภาคเรียน  เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมปกครองสวน
ท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/569 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2551
 เรื่อง การจ้าง  นักเรียน นักศึกษา ทํางานชวงปิดภาคเรียนหรือวัน
หยุดราชการ  เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม ปรากฏตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น   หน้า 160

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานัก
งาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  พระบรมฉายา
ลักษณ  ธงชาติ  ตรายาง    พวงมาลา  พานพุม  กรวย
ดอกไม้  พระบรมฉายาลักษณ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล
 ตลับหมึก  เม้าส  ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,962,760 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,962,760 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,102,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ  เชน   คาจ้างทําความสะอาด  คา
จ้างเหมาตัดหญ้า  ฯลฯ

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

1 คารับรอง(รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2 คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ
3  คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
4  คาใช้จายในการประชุมราชการ 
ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาเด็กศูนยพัฒนา
 เด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 155

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 156

โครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้แกเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการให้แกเด็กเล็กตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 159  
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โครงการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาบุคลากรครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหาร
 สวนตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 159

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซับใหม

จํานวน 296,400 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
 สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านซับใหม  ดังนี้
1.คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว  สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน  68,000 บาท
2.คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
3.คาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
4.คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน  6,000  บาท
5.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  430 บาท/ปี  เป็นเงิน  8,600  บาท
6.คาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กอายุ  2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 21  บาท  จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน  205,800  บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 2786ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  และรายการเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หน้า 157   
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขื่อนลั่น

จํานวน 296,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
  สถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเขื่อนลั่น  ดังนี้
1.คาจัดการเรียนการสอน/รายหัว  สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 1,700 บาท/ปี  เป็นเงิน  68,000 บาท
2.คาหนังสือเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
3.คาอุปกรณการเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 200 บาท/ปี  เป็นเงิน  4,000  บาท
4.คาเครื่องแบบนักเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ 300 บาท/ปี  เป็นเงิน  6,000  บาท
5.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
จํานวน  20  คนๆละ  430 บาท/ปี  เป็นเงิน  8,600  บาท
6.คาอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กอายุ  2-5 ปี
จํานวน  40  คนๆละ 21  บาท  จํานวน 245 วัน
เป็นเงิน  205,800  บาท
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 4002ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563  และรายการเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจําปีงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2564  ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหน้า 156       

โครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กปฐมวัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการสาธารณสุขเพื่อเด็กปฐมวัย
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 158   

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 799,960 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

1 เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  
 ดินสอ  แฟ้ม  ฯลฯ  จํานวน  40,000  บาท
2 เพื่อจัดซื้อน้ําดื่มสะอาด   ให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 ศูนย  
จํานวน   20,000  บาท

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าตางๆ ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ทั้ง 2 ศูนย  เชน ฟิวส,สายไฟฟ้า,หลอดไฟ,ปลั๊กไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 649,960 บาท

1 เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน  ถาดหลุม  แก้วน้ํา  
  ที่นอนเด็ก  น้ํายาถูพื้น  ผงซักฟอก  น้ํายาล้างจาน ฯลฯ
  จํานวน   40,000   บาท
2 เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
 ในสังกัด ทั้ง 2 แหง  จํานวน  70 คน  และนักเรียนโรงเรียน  
 สังกัด สพฐ.  ในพื้นที่ ทั้ง 3 แหง  ให้ได้ถึง ป.6  จํานวน  230
 คน 
  รวมเป็น 300 คนๆละ 7.82 บาท   จํานวน  260  วัน 
  จํานวน   609,960   บาท

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ทั้ง 2 ศูนย  เชน  โถส้วม  ทอน้ํา  อุปกรณประปา  ปูน  
  กระเบื้อง  สี  จอบ  เสียม  ทราย  เหล็กเส้น  ไม้ตางๆ  ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน  อุปกรณบันทึกข้อมูล
 ตลับหมึก  เม้าส  ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายคาไฟฟ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง 
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอิน
เทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ  ฯลฯ

วันที่พิมพ : 25/8/2564  11:38:41 หน้า : 23/43



งบลงทุน รวม 34,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท

มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core)   โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz   จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory   รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
น้อยกวา 4 GB 5 
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB   หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External)   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 - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อย
กวา 21 นิ้ว   ละเอียดแบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565
)   หน้า 234   
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งบเงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 966,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น จํานวน 483,000 บาท

เพื่ออุดหนุนเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น   
  
 จํานวน  115 คน  อัตราคนละ 21 บาท/วัน จํานวน  200 วัน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 161

โรงเรียนบ้านซับใหม จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียน  โรงเรียนบ้านซับใหม
 จํานวน  90  คน  อัตราคนละ 21 บาท/วัน จํานวน 200 วัน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 162

โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน  จํานวน  25  คน  อัตราคนละ 21 บาท/วัน จํานวน 200
 วัน
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่ 161

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 875,000 บาท

งบบุคลากร รวม 60,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 60,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนเจ้าพนักงานสาธารณสุข
เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 595,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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คาเชาบ้าน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล 
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษา
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เชน  คาสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและ ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  ฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตาง ๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายเดินทางไปราชการของพนักงาน  และ
พนักงานจ้าง   คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  ฯลฯ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  150

โครงการบ้านสวยเมืองสุข จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการบ้านสวยเมืองสุข
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  154

โครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการรณรงคป้องกันไข้เลือดออก
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า  149
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โครงการสงเสริมควบคุมป้องกันโรคติดตอ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมควบคุมป้องกันโรค
ติดตอ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่

โครงการสัตวฺปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า  151

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน  น้ํามันเบนซิล
  ดีเซล  ฯลฯ 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

1.เพื่อเป็นรายจายคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือทางการ
แพทย  เชน  เวชภัณฑแอลกอฮอลน้ํายาตางๆ  สําลี  และผ้าพัน
แผล  ฯลฯ
2.  คาจัดซื้อสารเคมี เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมี  กําจัดยุง
ลาย  เชน  ทรายอเบท  น้ํายาเครื่องพนหมอก
ควัน     หรือ  เครื่องพนยา  อื่น ๆ ฯลฯ       
3.  คาจัดซื้อวัคซีน  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า  โรคสัตวตาง ๆ  ยาคุมกําเนิดสัตว  ตาง ๆ ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข   จํานวน  11  หมูบ้าน  หมูบ้านละ  20,000
  บาท  หมูบ้านละ  3  โครงการ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น   หน้า 151    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 923,000 บาท

งบบุคลากร รวม 686,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 686,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการ
กองสวัสดิการสังคม

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,000 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผช.จนท.พัฒนา
ชุมชน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาครองชีพ เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลในการปฎิบัติหน้าที่
นอก เวลาราชการในองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง 

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินคาจ้างเหมาบริการชวยงานอื่นๆ
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง 

งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานเบาะรองนั่งพนักพึ่งหลังหุ้มด้วยหนังสี
ดํา ขนาด 65 x 70 x 95 - 105 (กว้าง xลึก x สูง) แกรนปรับ
ระดับสูงต่ํา ขาอลูมิเนียม/เหล็ก จํานวน 1 ตัว

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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จัดซื้อเครื่องพิมพ Mrltifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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 เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Mrltifunction เลเซอร หรือ LED 
สี ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรประจําปี พ.ศ. 2564 
คุณลักษณะพื้นฐาน
1. เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
2.มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
3.มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 21 หน้าตอนาที (ppm)
4.มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 21
 หน้าตอนาที (ppm)
5. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
6.สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี ) ได้
7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
8.มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Documant Feed)
9.สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
10.สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
11.สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
12.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
13.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-t หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
14.มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
15. สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
 ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 224 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 320,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลตะโกทอง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อสงเสริมกิจกรรมกลุมผู้สูงอายุในการทํากิจกรรมปรากฎใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 132

โครงการสงเสริมกลุมแมบ้าน จํานวน 30,000 บาท

สงเสริมอาชีพประชาชนให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้จากอาชีพ
เกษตรกรรมปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 121

โครงการสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนตําบลตะโกทอง จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อสงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 130

โครงการสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเครือขายผู้ป่วยเอดส
ตําบลตะโกทอง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 131

โครงการสายใยรักแมและเด็กแรกเกิด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อสร้างความผูกพันแมและเด็กปรากฎในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 131

โครงการอบรมสงเสริมศักยภาพสตรีและผุด้อยโอกาส จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและผู้ด้อยโอกาส ปรากฎในแผน
พัฒนาท้องถิ่น หน้า 128

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร แอร โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร รถยนต อื่นๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน เชน กระดาษ ปากกา แฟ้ม ดินสอ  ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด หมึกสําหรับเครื่องพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอร
หรือซอฟว ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,109,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,032,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,032,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 800,000 บาท

  (1)  ผู้อํานวยการกองชาง   ตั้งไว้  480,000  บาท
  (2) นายชางโยธา         ตั้งไว้  320,000  บาท

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

 (1) คาจ้างพนักงานจ้าง ผช.ชางโยธา    
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินคาครองชีพพิเศษของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ /พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผช.จนท. ชางโยธา  

งบดําเนินงาน รวม 1,077,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ผู้ออกแบบและรับรองแบบแปลน ฯลฯ
       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบลในการปฎิบัติหน้าที่
นอก   เวลาราชการในองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา 

ค่าใช้สอย รวม 550,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการผู้แบกหามใช้แรงงาน ขนย้าย
สัมภาระคนงานทั่วไปคาจ้างเหมาอื่นๆฯลฯ

คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและลงทะเบียนตางๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใช้ จาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจ้าง  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซม อาคารครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ง
กอสร้างเครื่องคอมพิวเตอร  เชนถนนชํารุด อาคารชํารุด บอ
บาดาล หอกระจายขาว ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 367,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวัสดุเสียงตามสาย ในการซอม
แซมไฟฟ้าสาธารณะเสียงตามสาย ฯลฯ    

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ปูน
ซีเมนต ปูนขาว อิฐ  จอบ  เสียม  สิ่ว  เลื่อย  เครื่องมือหรือเครื่อง
วัดขนาดเล็ก ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิง ในการขอความอนุเคราะหเครื่อง
จักรกลจากหนวยงานที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อดําเนินการปรับ
ปรุงถนนภายในเขตตําบลที่ชํารุดเสียหาย ขุดลอกสระ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลเมนบอรด หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แป้นพิมพ โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟแวร ฯลฯ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านตําบลบูรณาการแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านตําบล
บูรณาการแผนชุมชน ปราากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้าที่ 135

โครงการฝึกอบรมบูรณาการการทํางานรวมกัน จํานวน 20,000 บาท

เป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมบูรณาการทํางานรวม
กัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  134

โครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีงาม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมปลูกจิตสํานึกเพื่อสร้าง
ทัศนคติที่ดีงาม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  138

โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่พบประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการออกหนวยบริการเคลื่อน
ที่พบประชาชน  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   หน้าที่ 134
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลตะโกทอง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดใน
 ตําบลตะโกทอง กีฬาเยาวชน กลุมแมบ้าน กลุมผู้นํา กลุมสตรี
 กลุมประชาชนทั่วไป ฯลฯ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 167   

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานรัฐพิธีวันสําคัญตางๆ   
รวมทั้งกิจกรรมประชาสัมพันธเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีตางๆ  
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 162   

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม         
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 162   
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โครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมประเพณีรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุตําบลตะโกทอง  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้า 165   

โครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 166  

โครงการสงเสริมรวบรวมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมรวบรวมและ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้า 168

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนา  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้า 167   

โครงการอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมรวบรวมและ
 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้า 168

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงานของดีอําเภอซับใหญ จํานวน 20,000 บาท

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอซับใหญ
จายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณี
 ของดีอําเภอซับใหญ  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้า 170   
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตกทุงกระถินและสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนน้ําตก
 ทุงกระถินและสงเสริมการทองเที่ยว  ปรากฏในแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น หน้า 169   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสองฝังถนนสายบําเหน็จณรงค-ซับ
ใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
  บริเวณสองฝังถนน สายบําเหน็จณรงค-ซับใหญ
  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี หน้า 169   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอางเก็บน้ําห้วยทรายบ้านหนองประดู
พัฒนา หมูที่  11

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
  อางเก็บน้ําห้วยทราย  ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้า 170   
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,210,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,210,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,210,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการ    กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน        
บ้านหนองประดูพัฒนา  หมูที่ 11

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5  เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  300 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านหนอง
ประดูพัฒนา -บ้านซับใหม  หมูที่ 11 ตําบลตะโกทอง อําเภอซับ
ใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตะโกทอง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  69

โครงการ  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านทุงกระถิน
พัฒนา หมูที่ 10

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  288 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านทุง
กระถินพัฒนา (ซอยบ้านผู้ใหญบ้าน) หมูที่ 10 ตําบลตะโก
ทอง อําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลตะโกทอง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น หน้าที่  69

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตภายในหมูบ้านตะโกทองหมูที่ 8 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  288 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายทางบ้าน
ตะโกทอง -บ้านห้วยเจริญผล  หมูที่ 8  ตําบลตะโกทอง  อําเภอ
ซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหาร
สวนตําบลตะโกทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 67
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โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู บ้านห้วยเจริญ
ผล หมูที่ 4

จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5  เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  310 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร        สถานที่ดําเนินการ  บ้านห้วยเจริญ
ผล   หมูที่ 4  ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ   จังหวัด
ชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลตะโก
ทอง    ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่  63

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน   บ้าน
หนองยางพัฒนา  หมูที่ 7

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5  เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  300 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านหนอง
ยางพัฒนา หน้าโรงเรียนโบวมอน   หมูที่ 7 ตําบลตะโก
ทอง อําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลตะโกทอง  ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้าที่  67

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านกลุมสูง  
หมูที่ 9

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  288 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านกลุมคุ้ม
โป่งตาลาด หมูที่ 9  ตําบลตะโกทอง  อําเภอซับใหญ   จังหวัด
ชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลตะโก
ทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 68
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โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านเขื่อนลั่น    
หมูที่ 1

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   ขนาดกว้าง 4  เมตร ยาว  72 เมตร หนา 0.15 หรือพื้น
ที่ คสล. ไมน้อยกวา 288  ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง
สองข้าง กว้าง 0.50 เมตร  ซอยข้างโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น  หมู
ที่ 1  ตําบลตะโกทอง  อําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ  ราย
ละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง    ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่  60

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านซับใหม  
หมูที่ 6

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม
น้อยกวา  288 ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายบ้านซับ
ใหม     หมูที่ 6  ตําบลตะโกทอง  อําเภอซับใหญ   จังหวัด
ชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลตะโก
ทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 65

โครงการ กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้านตะโกทอง 
หมูที่ 5

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  กอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาด
กว้าง 4  เมตร ยาว  72 เมตร หนา 0.15 หรือพื้นที่ คสล. ไมน้อย
กวา 288  ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทางสอง
ข้าง กว้าง 0.50 เมตร  สถานที่ดําเนินการ  ถนนสายข้าง อบต
. ตะโกทอง บ้านตะโกทอง  หมูที่ 5 ตําบลตะโกทอง  อําเภอซับ
ใหญ   จังหวัดชัยภูมิ  รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตะโกทอง ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 64
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โครงการ กอสร้างถนนดินยกรองพูนดินเข้าพื้นที่การเกษตร      บ้าน
หนองนกเขียน  หมูที่ 3

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา  ถนนกว้าง  4   เมตร   ยาว  2,170  เมตร สูง
เฉลี่ย  0.50  เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการรวม 8,680 ตาราง
เมตร ปริมาตรดิน 5,967.50 ลบ.ม. สถานที่ดําเนินการ  บ้าน
หนองนกเขียนสายทางบ้านนายประสาท -บ้านนางพิมพา  หมู
ที่ 3   ตําบลตะโกทอง อําเภอซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ ราย
ละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลตะโกทอง   ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่ 86

โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรถนนดินลูกรัง บ้านโสกหอยขม 
หมูที่ 2

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา ลงดินลูกรัง ขนาด
กว้าง  5   เมตร ยาว  950  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือ
ปริมาตรดินลูกรังไมน้อยกวา 950  ลูกบาศกเมตร เกรดปรับเกลี่ย
เรียบผิวทางด้วยรถมอเตอรเกรดเดอร   สถานที่ดําเนินการ  บ้าน
โสกหอยขม (คุ้มหนองพรวน)  หมูที่  2  ตําบลตะโกทอง  อําเภอ
ซับใหญ   จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลตะโกทอง   ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น หน้าที่ 71

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น  หน้าที่  199 

โครงการสงเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ
การประกอบอาชีพ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  199
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โครงการสงเสริมอาชีพด้านการเกษตรสําหรับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมอาชีพด้านการเษตรสําหรับ
ประชาชน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่  200

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการรักน้ํารักป่ารักแผนดิน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรักน้ํารักป่ารักแผนดิน พันธุกรรม
พืช ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  หน้าที่ 195
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