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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทอง
ถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 27,081,691.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 92,869,583.10 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,578,098.62 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
39,520.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 15,300.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 62,831,789.01 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 18,551.67 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 12,067.37 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 377,266.08 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 102,616.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 145,723.27 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,497,259.89 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 37,678,304.73 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 45,081.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 56,985,816.58 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 17,801,047.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 14,631,660.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 12,119,413.20 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,554,600.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 7,879,096.38 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 45,081.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 9,610,986.16 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 18,551.67 258,900.00 52,928.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

12,067.37 78,100.00 18,700.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 377,266.08 402,000.00 400,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

102,616.00 121,000.00 120,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 145,723.27 154,710.00 161,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 13,000.00 20,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 656,224.39 1,027,710.00 772,628.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 24,497,259.89 27,924,290.00 27,036,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24,497,259.89 27,924,290.00 27,036,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 37,678,304.73 40,462,291.00 40,101,183.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

37,678,304.73 40,462,291.00 40,101,183.00

รวม 62,831,789.01 69,414,291.00 67,909,811.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 17,801,047.00 20,412,675.00 21,032,610.00

งบบุคลากร 14,631,660.00 17,374,636.00 19,307,170.00

งบดําเนินงาน 12,119,413.20 17,149,245.00 14,544,195.00

งบลงทุน 4,554,600.00 10,378,900.00 9,409,110.00

งบเงินอุดหนุน 7,879,096.38 4,103,600.00 3,612,200.00

รวมจายจากงบประมาณ 56,985,816.58 69,419,056.00 67,905,285.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,268,595

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 15,512,470

แผนงานสาธารณสุข 419,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,682,410

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 55,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,490,200

แผนงานการเกษตร 62,000

แผนงานการพาณิชย 228,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,032,610

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 67,905,285



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,032,610 21,032,610
    งบกลาง 21,032,610 21,032,610

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 10,218,850 0 1,786,565 0 12,005,415
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,566,340 0 0 0 3,566,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,652,510 0 1,786,565 0 8,439,075

งบดําเนินงาน 3,790,800 30,000 887,000 183,000 4,890,800
    คาตอบแทน 509,800 0 238,000 43,000 790,800

    คาใช้สอย 1,686,000 30,000 436,000 90,000 2,242,000

    คาวัสดุ 855,000 0 193,000 50,000 1,098,000

    คาสาธารณูปโภค 740,000 0 20,000 0 760,000

งบลงทุน 243,880 0 72,000 56,500 372,380
    คาครุภัณฑ 243,880 0 72,000 56,500 372,380

รวม 14,253,530 30,000 2,745,565 239,500 17,268,595

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบดําเนินงาน 0 70,000 70,000
    คาตอบแทน 0 50,000 50,000

    คาใช้สอย 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000
    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

รวม 25,000 70,000 95,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,802,965 3,709,480 5,512,445
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,802,965 3,709,480 5,512,445

งบดําเนินงาน 606,800 5,504,795 6,111,595
    คาตอบแทน 200,800 212,000 412,800

    คาใช้สอย 306,000 2,173,290 2,479,290

    คาวัสดุ 95,000 2,829,505 2,924,505

    คาสาธารณูปโภค 5,000 290,000 295,000

งบลงทุน 72,430 283,800 356,230
    คาครุภัณฑ 72,430 183,800 256,230

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,532,200 3,532,200
    เงินอุดหนุน 0 3,532,200 3,532,200

รวม 2,482,195 13,030,275 15,512,470

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 203,000 216,000 419,000
    คาใช้สอย 203,000 216,000 419,000

รวม 203,000 216,000 419,000
แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,789,310 1,789,310
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,789,310 1,789,310

งบดําเนินงาน 2,702,800 2,702,800
    คาตอบแทน 821,800 821,800

    คาใช้สอย 638,000 638,000

    คาวัสดุ 940,000 940,000

    คาสาธารณูปโภค 303,000 303,000

งบลงทุน 190,300 190,300
    คาครุภัณฑ 190,300 190,300

รวม 4,682,410 4,682,410

หน้า : 5/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใช้สอย 60,000 60,000

รวม 60,000 60,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบเงินอุดหนุน 20,000 35,000 55,000
    เงินอุดหนุน 20,000 35,000 55,000

รวม 20,000 35,000 55,000

หน้า : 6/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 30,500 8,459,700 8,490,200
    คาครุภัณฑ 30,500 0 30,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 8,459,700 8,459,700

รวม 30,500 8,459,700 8,490,200
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 62,000 62,000
    คาใช้สอย 62,000 62,000

รวม 62,000 62,000

หน้า : 7/8



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 228,000 228,000
    คาใช้สอย 158,000 158,000

    คาวัสดุ 10,000 10,000

    คาสาธารณูปโภค 60,000 60,000

รวม 228,000 228,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,268,595

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 95,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 15,512,470

แผนงานสาธารณสุข 419,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,682,410

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 55,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,490,200

แผนงานการเกษตร 62,000

แผนงานการพาณิชย์ 228,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 21,032,610

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 67,905,285

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงใหญ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 67,905,285 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 67,905,285 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ



ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม
รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงใหญปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงใหญมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายสนิทใจ  จินดาชาติ)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายสุกิจ  เหลืองสกุลไทย)

ตําแหนง นายอําเภอกันทรลักษ์



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ
 

รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 43,415.00 0.00 43,500.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 145,578.00 142.00 145,600.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 6,424.67 50,000.00 -32.83 % 33,587.00
     ภาษีป้าย 17,402.00 11,985.00 17,500.00 10.52 % 19,341.00
     อากรการฆาสัตว 2,275.00 0.00 2,300.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีอากร 208,670.00 18,551.67 258,900.00 52,928.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 184.00 389.37 500.00 100.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 930.00 630.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 800.00 1,400.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาปรับการผิดสัญญา 51,125.00 1,188.00 51,500.00 -90.29 % 5,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 3,000.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

20,900.00 8,400.00 21,000.00 -52.38 % 10,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 40.00 60.00 100.00 100.00 % 200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 76,979.00 12,067.37 78,100.00 18,700.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 398,761.08 377,266.08 400,000.00 0.00 % 400,000.00
     รายไดจากทรัพยสินอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 398,761.08 377,266.08 402,000.00 400,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 0.00 102,616.00 120,000.00 0.00 % 120,000.00
     รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชยหรือกิจการอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 0.00 102,616.00 121,000.00 120,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.27 35.27 500.00 0.00 % 500.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 6,800.00 0.00 7,000.00 -35.71 % 4,500.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 966.00 5,442.00 4,500.00 33.33 % 6,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 142,710.99 140,246.00 142,710.00 5.11 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 150,477.26 145,723.27 154,710.00 161,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 12,817.00 0.00 13,000.00 53.85 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 12,817.00 0.00 13,000.00 20,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 342,386.55 350,670.60 350,000.00 17.14 % 410,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 11,220,181.64 10,424,073.95 11,770,000.00 -6.54 % 11,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 4,320,377.78 4,302,402.12 4,600,000.00 8.26 % 4,980,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 65,203.69 61,991.81 67,000.00 4.48 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 10,387,066.32 9,031,641.27 10,679,290.00 -5.42 % 10,100,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาภาคหลวงแร 83,922.26 79,286.89 90,000.00 22.22 % 110,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 91,514.47 80,231.75 95,000.00 15.79 % 110,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

201,599.00 163,274.00 270,000.00 -7.41 % 250,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 2,561.10 3,687.50 3,000.00 100.00 % 6,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,714,812.81 24,497,259.89 27,924,290.00 27,036,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 35,011,240.61 37,678,304.73 40,462,291.00 -0.89 % 40,101,183.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 35,011,240.61 37,678,304.73 40,462,291.00 40,101,183.00
รวมทุกหมวด 62,573,757.76 62,831,789.01 69,414,291.00 67,909,811.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 67,909,811   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 52,928 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 33,587 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ตามแผนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งกอ
สร้างประงบประมาณ 2565

ภาษีป้าย จํานวน 19,341 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ตามแผนการประเมินภาษีป้ายประจําปงบ
ประมาณ 2565

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 18,700 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

คาปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,500 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 10,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 200 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 400,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 400,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผาน
มา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 120,000 บาท
รายได้จากประปา จํานวน 120,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 161,000 บาท
เงินที่มีผู้อุทิศให้ จํานวน 500 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผาน
มา คาดวาอาจมีผู้อุทิศเงินให้ อบต.

คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 4,500 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
(เนื่องจาก พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 ให้ผู้ค้าที่สนใจจะเสนองานกับองคการบริหารสวน
ตําบลสามารถดาวนโหลดเอกสาร จากระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) )

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 6,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผาน
มา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 150,000 บาท

-ประมาณการไว้มากกวา ปงบประมาณที่ผานมา (ป 2563) 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 20,000 บาท

-ประมาณการตั้งรับไว้ คาดวาในปงบประมาณ 2565 จะมีรายได้
จากการขายทอดตลาดทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แนวทางการตั้งงบประมาณ
ด้านรายรับ ข้อ 2.2

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:17:19 หน้า : 3/8



รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,036,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 410,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 11,000,000 บาท

-ประมาณการมากกวากับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,980,000 บาท

-ประมาณการมากกวากับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 10,100,000 บาท

-ประมาณการมากกวากับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 110,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา 

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 110,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา 

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 250,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 6,000 บาท

-ประมาณการใกล้เคียงกับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 40,101,183 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 40,101,183 บาท

-ประมาณการมากกวากับรายรับจริงปงบประมาณที่ผานมา
-คําชี้แจงงบประมาณรายรับ ป 2565 ดังนี้
***เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
(1) ในปงบประมาณ 2563 รับจริงเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ รับจริง 2 งวด รวมเป็น
เงิน 10,887,739.00 บาท แยกเป็นงวดดังนี้
-งวดที่ 1 ได้รับ 5,160,630.75 บาท
-งวดที่ 2 ได้รับ 5,727,108.25 บาท
รวมรับจริง ป 2563 เป็นเงิน 10,887,739.00 บาท
(2.) ในปงบประมาณ 2564 รับจริงเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ รับจริง 3 งวด รวมเป็นเงินรับ
จริง จํานวน 9,461,137.52 บาท ประจําปงบประมาณ 2564
 แยกเป็นงวดดังนี้
-งวดที่ 1 ได้รับจัดสรร จํานวน 5,676,682.50 บาท
-งวดที่ 2 ได้รับจัดสรร จํานวน 2,838,341.25 บาท
-งวดที่ 3 ได้รับจัดสรร จํานวน 946,113.77 บาท
ขออนุมัติประมาณการตั้งรับไว้มากกวา ป 2564 เป็นเงิน ตั้งรับ
ไว้ 11,000,00.00 บาท
***เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับภารกิจถายโอนเลือกทํา
3.เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับภารกิจถายโอนเลือกทํา รับจริง
ป 2564 จํานวน 23,423,240.00 บาท  และประมาณการรับ
ไว้ ป 2565 จํานวน 29,101,182.60 บาท รายละเอียดดังนี้ 
 (3.1) ผู้ป่วยเอดส รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 43,500.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ เทากับที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 48,000.00 บาท
(3.2) ผู้พิการ รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 4,081,200.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 4,953,600.00 บาท เนื่องจากผู้มีสิทธิ์ได้รับเพิ่มขึ้น
(3.3) ผู้สูงอายุ รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 10,646,400.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
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 จํานวน 14,139,600.00 บาท เนื่องจากผู้มีสิทธิ์ได้รับเพิ่ม
ขึ้น และได้รับเงินเบี้ยยังชีพสูงขึ้นตามเกณฑขั้นบันได เป็นไปตาม
หลักเกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(3.4) เงินเดือนครู รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 1,209,900.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 1,594,680.00 บาท โดยจายตามชวงอายุตามหลัก
เกณฑกําหนด
(3.5) เงินคาศึกษาบุตร รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 12,000.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ เทากับที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 12,000.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.6) คาจัดการเรียนการสอน รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 346,90

0.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ น้อยกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 438,600.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน 258 คน ข้อ
มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.7) คาอุปกรณ รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 31,590.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ น้อยกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 31,200.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.8) คาหนังสือ รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 31,590.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ น้อยกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 31,200.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.9) คาเครื่องแบบ รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
 จํานวน 47,790.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ น้อยกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 46,800.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.10) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
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 กรกฎาคม 2564 จํานวน 68,850.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ น้อยกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 67,080.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน ข้อมูล ณ วัน
ที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.11) คาอาหารกลางวัน ระดับประถม รับจริงป 2564 ณ วัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2564 จํานวน 3,338,000.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 3,532,200.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน 841
 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.12) คาอาหารกลางวัน ศพด. รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 999,660.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 1,327,410.00 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน 258
 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.13) คาอาหารเสริม (นม) ระดับประถม รับจริงป 2564 ณ วัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2564 จํานวน 1,599,058.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 1,709,921.20 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน 841
 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.14) คาอาหารเสริม (นม) ศพด. รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 390,900.00 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 524,565.60 บาท ตามจํานวนเด็กนักเรียน 258 คน ข้อ
มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564
(3.15) คาไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสถานีสูบน้ํา รับจริงป 2564 ณ วัน
ที่ 31 กรกฎาคม 2564 จํานวน 231,576.60 บาท
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ มากกวาที่รับจริง ป 2564
 จํานวน 300,000.00 บาท
(3.16) คาสํารวจสัตว รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 2,163.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ เทากับป 2564
 จํานวน 2,163.00 บาท
(3.17) คาขับเคลื่อนการสํารวจสัตว รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 2,163.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ เทากับป 2564

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:17:19 หน้า : 7/8



 จํานวน 2,163.00 บาท
(3.18) โครงการพระราชดํารัสฯ รับจริงป 2564 ณ วันที่ 31
 กรกฎาคม 2564 จํานวน 340,000.00 บาท 
-คําชี้แจง ป 2565 ประมาณการไว้ เทากับป 2564
 จํานวน 340,000.00 บาท
----------------------
-ประมาณการรับป 2565
ประเภท...เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา ตั้งไว้ 41,220,050.00
 บาท (11,000,000 + 29,101,183.00 เทากับ 40,101,183.00
 บาท)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 188,566 211,930 300,000 -5.92 % 282,240

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,468 13,065 9,300 39.78 % 13,000

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 0 0 50,000 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,120,200 12,295,400 13,560,360 4.27 % 14,139,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,068,000 4,589,200 5,212,800 -4.97 % 4,953,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 50,500 60,000 -20 % 48,000

เงินสํารองจ่าย 53,056 3,961 2,368,090 -78.89 % 500,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 556,170

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่น

170,000 340,000 340,000 0 % 340,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

อําเภอกันทรลักษ์    จังหวัดศรีสะเกษ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.)

247,202 296,991 579,115 -100 % 0

เงินช่วยพิเศษ

เงินช่วยค่าทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 0 100 % 200,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 100,700 -100 % 0

รวมงบกลาง 15,905,492 17,801,047 22,580,365 21,032,610
รวมงบกลาง 15,905,492 17,801,047 22,580,365 21,032,610
รวมงบกลาง 15,905,492 17,801,047 22,580,365 21,032,610

รวมแผนงานงบกลาง 15,905,492 17,801,047 22,580,365 21,032,610
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 3.61 % 532,640

ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 8.26 % 45,600

ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2,865,600 2,836,800 2,859,580 0 % 2,859,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,550,320 3,521,520 3,544,300 3,566,340
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,648,233 2,686,080 2,355,360 35.27 % 3,186,080

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

83,700 67,980 66,540 -5.68 % 62,760

เงินประจําตําแหน่ง 132,000 132,000 84,000 57.14 % 132,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,566,580 1,748,760 1,899,316 59.66 % 3,032,400

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 77,585 85,980 91,000 162.93 % 239,270

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,508,098 4,720,800 4,496,216 6,652,510
รวมงบบุคลากร 8,058,418 8,242,320 8,040,516 10,218,850

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 19,200 491,970 -59.35 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 -50 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 88,500 222,000 222,000 14.05 % 253,200
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 46,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,430 54,930 90,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 126,930 296,130 823,970 509,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 187,050 186,425.48 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ

0 0 638,000 -66.14 % 216,000

ค่าใช่จ่ายในการรังวัดที่สาธารณประโยชน์ 0 0 33,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ 23,640 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ 0 0 0 100 % 50,000

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

344,400 623,400 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ)

0 0 150,000 -66.67 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 128,330 66,364 60,000 0 % 60,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

0 69,079 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

498,030 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร

0 0 92,000 8.7 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 80,200 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 0 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

0 0 0 100 % 1,000,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

2,000 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้นําและ
กลุ่ม อสม. ตําบลทุ่งใหญ่ ประจําปงบ
ประมาณ 2563

0 457,250 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้อง
ต้นในชีวิตประจําวัน   
แก่ประชาชน

0 0 0 100 % 30,000
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ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง

0 175,500 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 99,383.67 73,841 100,000 -20 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,282,833.67 1,732,059.48 1,173,000 1,686,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 471,537 270,697 280,000 -75 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,980 0 0 100 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,666 16,117.75 27,000 -25.93 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 183,973.1 34,903.81 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 101,475 10,060 20,000 400 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 142,546.2 94,917.4 200,000 0 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 350,000 -71.43 % 100,000

วัสดุการเกษตร 100,753.99 535 6,300 217.46 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 120,064 124,898 125,000 -36 % 80,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุสนาม 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุอื่น 48,632 15,512 112,000 -37.5 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 1,228,627.29 567,640.96 1,120,300 855,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 752,097.43 857,485.67 850,000 -38.82 % 520,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 9,597 6,650 10,000 -50 % 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 75,942.02 70,344.23 80,000 0 % 80,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,098 308 6,000 -16.67 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 80,894.14 70,207.6 90,000 -11.11 % 80,000

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 919,628.59 1,004,995.5 1,036,000 740,000
รวมงบดําเนินงาน 3,558,019.55 3,600,825.94 4,153,270 3,790,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ 3,500 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0 0 31,450 -100 % 0

เก้าอี้ประชุม/สัมมนา 0 0 42,500 -100 % 0

เครื่องดูดฝุ่น 8,500 0 0 0 % 0

เครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 180,000 -100 % 0
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เครื่องปรับอากาศ 160,000 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน

0 0 0 100 % 72,000

จัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาด 12 นิ้ว เครื่องละ 
450 บาท จํานวน 10 เครื่อง

0 0 4,500 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 11,000 0 0 0 % 0

เต็นท์ผ้าใบ 120,000 0 0 0 % 0

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 0 0 0 100 % 26,000

พัดลมอุตสาหกรรม 17,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 

0 933,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 0 0 0 % 0

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 100 % 7,900

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0 116,000 0 0 % 0

จัดซื้อถังพ่นน้ํายา ถังละ 3,000 บาท 
จํานวน 6 ถัง

0 0 18,000 -100 % 0

ถังพ่นยาสะพายหลัง 0 0 0 100 % 3,180
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบไร้สายพร้อม
อุปกรณ์ประกอบชุด สําหรับห้องประชุม  

0 334,300 0 0 % 0

ตู้ลําโพงอเนกประสงค์ 0 17,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ 0 0 0 100 % 11,000

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 47,500 0 0 0 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 26,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเตียงเหล็กขนาด 3.5 ฟุต หลังละ 
2,000 บาท จํานวน 10 หลัง

0 0 20,000 -100 % 0

จัดซื้อถังต้มน้ําไฟฟ้าดิจิตอล 0 0 8,000 -100 % 0

ตู้เย็น 13,900 0 0 100 % 29,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2

30,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 66,000

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 20,000 10,000 0 100 % 10,000
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  (480 
Watts) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 5,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 22,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 

0 68,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล

0 88,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา 
ชนิด Network แบบที่ 1

0 44,500 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 30,000 0 0 % 0

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมา
จากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

0 0 0 100 % 3,800

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3

35,000 0 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

2,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 554,700 1,663,300 324,450 243,880
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รวมงบลงทุน 554,700 1,663,300 324,450 243,880
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563 

0 15,000 0 0 % 0

โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจําป 
2563” อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

0 3,000 0 0 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

9,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 9,000 18,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 9,000 18,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไป 12,180,137.55 13,524,445.94 12,518,236 14,253,530
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 30,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 30,000 30,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 952,920 1,011,240 1,032,080 3.12 % 1,064,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

16,210 5,220 1,000 2,030 % 21,300

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 279,840 291,240 423,880 42.91 % 605,760
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 28,350 24,000 34,000 56.66 % 53,265

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,277,320 1,331,700 1,490,960 1,786,565
รวมงบบุคลากร 1,277,320 1,331,700 1,490,960 1,786,565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

16,980 47,900 80,000 150 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 20,440 20,000 50 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 6,600 26,400 30,400 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 8,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 12,280 22,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,980 107,020 152,400 238,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 13,250 0 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ต่างๆ

0 0 164,000 -100 % 0
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ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าจ้างทําของ
อื่น ๆ ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่

0 0 0 100 % 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0 6,134.25 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ด้านงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน

0 98,400 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี

0 99,000 0 0 % 0

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ 0 0 0 100 % 108,000

ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นปฏิบัติงานด้าน
จัดเก็บรายได้

0 0 0 100 % 108,000

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

274,200 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 3,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

0 52,704 50,000 60 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

128,354 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 40,600 50,000 60 % 80,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,400 3,000 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 423,204 299,838.25 317,000 436,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 66,330 77,632 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 9,997 0 0 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,260 73,170 50,000 60 % 80,000

วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 125,587 150,802 133,000 193,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,212.38 15,505 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 2,000 400 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 5,212.38 15,505 12,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 579,983.38 573,165.25 614,400 887,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 30,650 -90.86 % 2,800

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 180,000 -100 % 0
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ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 0 0 0 100 % 5,000

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 11,000 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางาน 0 4,900 0 100 % 5,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สาหรับงาน
สานักงาน

0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 34,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

7,900 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แคร่สั้น

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 5,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 2,500 0 0 % 0
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA 0 0 0 100 % 5,000

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

0 15,200 0 0 % 0

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)

0 700 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 23,200 23,300 276,650 72,000
รวมงบลงทุน 23,200 23,300 276,650 72,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,880,503.38 1,928,165.25 2,382,010 2,745,565
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 28,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 43,000
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 90,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 183,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 22,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 56,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 56,500

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 239,500
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 14,060,640.93 15,452,611.19 14,930,246 17,268,595

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขับเคลื่อนศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน 
ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 5,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม (สถานที่
กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอกันทร
ลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 20,000

โครงการเพื่อการสนับสนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบประมาณ 
2565

0 0 0 100 % 5,000

อุดหนุนโครงการการป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 5,000 -100 % 0
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อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม 
(สถานที่กลาง) ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปงบ
ประมาณ 2564

0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
เฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

0 5,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 5,000 30,000 25,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 5,000 30,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 5,000 30,000 25,000
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

52,100 17,400 0 100 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 52,100 17,400 0 50,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

171,000 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

1,935 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ ประจําปงบประมาณ 
2564

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปใหม่

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

0 98,520 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องขับรถรู้กฎ 
ลดอุบัติเหตุ ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 30,000 -100 % 0
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ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

7,300 0 6,310 -100 % 0

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลปใหม่

4,700 8,510 7,200 -100 % 0

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)

90,720 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 275,655 107,030 243,510 20,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 100,000 0 0 0 % 0

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 100,000 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 427,755 124,430 293,510 70,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ 60,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 60,000 0 0 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวัง
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

5,000 0 0 0 % 0

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอําเภอ

20,000 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 25,000 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 20,000 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 512,755 144,430 293,510 70,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 512,755 149,430 323,510 95,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 609,420 639,960 745,870 57.17 % 1,172,280

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 40,000 5 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 64,000 781.25 % 564,000
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 10,200 142.01 % 24,685

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 609,420 639,960 860,070 1,802,965
รวมงบบุคลากร 609,420 639,960 860,070 1,802,965

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 0 91,185 64.5 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 18,000 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 0 100 % 4,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,800 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 113,985 200,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 4,590 0 10,000 0 % 10,000

ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานต่าง ๆ

0 0 0 100 % 216,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:17 หน้า : 25/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

62,700 197,400 216,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

0 0 5,000 500 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

32,978 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 0 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,970 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 106,238 197,400 256,000 306,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 115,468 25,125 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 698 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,830 12,000 35,000 -42.86 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 134,996 37,125 90,000 95,000
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ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 120 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 120 0 5,000 5,000
รวมงบดําเนินงาน 241,354 234,525 464,985 606,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 32,400 -100 % 0

เก้าอี้ทํางาน (สําหรับพนักงานจ้าง) 0 0 0 100 % 2,880

เก้าอี้ทํางาน (สําหรับพนักงานส่วนตําบล) 0 0 0 100 % 4,550

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 180,000 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 11,000

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องสนามเด็กเล่น ประจําปงบ
ประมาณ 2563

0 300,000 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงขนาดขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 10,000

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

0 44,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 8,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 1

0 50,000 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 412,000 212,400 72,430
รวมงบลงทุน 0 412,000 212,400 72,430

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 850,774 1,286,485 1,537,455 2,482,195
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,318,680 1,396,860 1,520,000 4.91 % 1,594,680

เงินวิทยฐานะ 84,000 84,000 253,210 -66.83 % 84,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,555,333 1,830,600 1,836,000 1.05 % 1,855,200

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 173,000 203,400 206,000 -14.76 % 175,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,131,013 3,514,860 3,815,210 3,709,480
รวมงบบุคลากร 3,131,013 3,514,860 3,815,210 3,709,480

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0 6,200 254,950 -21.55 % 200,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 12,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,620 6,900 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 5,620 13,100 284,950 212,000
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 23,750 0 100,000 -30 % 70,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 29,200 0 0 % 0

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

236,640 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

0 16,810 27,000 122.22 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

128,834 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 42,900 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้าเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนาที่ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 60,000

โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้องถิ่น

0 0 11,000 0 % 11,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,535,040 1,587,410 1,880,390 3.29 % 1,942,290

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 62,642.94 63,791 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,010 20,140 50,000 -40 % 30,000
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รวมค่าใช้สอย 2,011,916.94 1,760,251 2,168,390 2,173,290
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 156,365 100,457 200,000 -75 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 17,010 29,845 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 113,639 79,205 80,000 3,043.13 % 2,514,505

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,155,059.06 2,102,320.98 2,311,750 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 161,441.78 120,480.46 100,000 -50 % 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,939 19,973 50,000 -40 % 30,000

วัสดุการเกษตร 28,880.76 19,991 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 6,500 5,000 300 % 20,000

วัสดุกีฬา 19,975 30,000 10,000 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,700 48,830 130,000 -61.54 % 50,000

วัสดุการศึกษา 50,000 50,000 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 9,000 10,000 -50 % 5,000

วัสดุดนตรี 0 20,000 20,000 -50 % 10,000

วัสดุอื่น 29,990 19,706 50,000 -60 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 2,768,999.6 2,656,308.44 3,076,750 2,829,505
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 151,492.96 109,234.66 200,000 0 % 200,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,778 10,692 30,000 -33.33 % 20,000
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ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 37,878 37,878 40,000 25 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 192,148.96 157,804.66 270,000 290,000
รวมงบดําเนินงาน 4,978,685.5 4,587,464.1 5,800,090 5,504,795

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 19,450 -100 % 0

เก้าอี้เบาะนวม 14,400 0 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,500 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 0 0 104,200 -100 % 0

จัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งยาวสําหรับทาน
อาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย

0 0 36,000 -100 % 0

ตู้เสื้อผ้า 3,000 0 0 100 % 9,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 20,700

ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน 4,500 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0 0 0 100 % 5,000
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โต๊ะ 3,500 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 17,700

โต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 0 37,500 -100 % 0

โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 11,000 -100 % 0

ถังเก็บน้ํา 0 0 8,300 -100 % 0

พัดลมติดผนัง 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องเล่น ดีวีดี 7,000 0 0 0 % 0

ชุดลําโพงเคลื่อนที่ 65,000 0 0 0 % 0

ชุดลําโพงช่วยสอน 14,500 0 0 0 % 0

โทรโข่ง 7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คูลเลอร์น้ําสแตนเลส 0 0 11,000 -100 % 0

คูลเลอร์น้ําแสตนเลส 0 0 0 100 % 7,000

เครื่องซักผ้า 0 0 36,000 -100 % 0

ซิงค์พร้อมขาตั้ง 2 หลุม 0 0 0 100 % 9,000

ตู้เย็น 0 0 0 100 % 8,500

เตาแก๊ส 0 0 19,800 -47.47 % 10,400

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 0 0 13,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)

0 0 0 100 % 44,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)

0 0 0 100 % 30,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 0 100 % 7,500

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1

0 0 66,000 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 
(18 หน้า/นาที)

0 0 5,200 -100 % 0

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 169,900 0 383,450 183,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
ต่าง ๆ

โครงการกั้นห้องเรียน (ศพด.กระมอล) 0 0 0 100 % 100,000

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบ
ต.ทุ่งใหญ่

65,800 0 0 0 % 0
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ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่ง
ใหญ่

50,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 116,300 0 0 100,000
รวมงบลงทุน 286,200 0 383,450 283,800

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านกะมอล

0 0 0 100 % 369,600

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)

0 0 0 100 % 961,800

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง

0 0 0 100 % 907,200

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านปะทาย

0 0 0 100 % 546,000

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน

0 0 0 100 % 747,600

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านกระมอล  

0 0 376,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)

0 0 900,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์
บํารุง)

0 0 904,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านปะทาย

0 0 572,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านร่องตาซุน

0 0 768,000 -100 % 0

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระมอล 374,000 351,000 0 0 % 0

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคก (อสพป
.32)

996,000 932,000 0 0 % 0

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 
(คุรุราษฎร์บํารุง)

898,000 875,000 0 0 % 0

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปะทาย 617,000 569,000 0 0 % 0

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องตาซุน 807,000 791,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,692,000 3,518,000 3,520,000 3,532,200
รวมงบเงินอุดหนุน 3,692,000 3,518,000 3,520,000 3,532,200

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,087,898.5 11,620,324.1 13,518,750 13,030,275
รวมแผนงานการศึกษา 12,938,672.5 12,906,809.1 15,056,205 15,512,470
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

0 0 120,000 0 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมมารี

0 0 0 100 % 53,000

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

0 0 41,000 -100 % 0

โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รับรู้สิทธิ
และหน้าที่ในการใช้มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 161,000 203,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 91,800 0 0 % 0

วัสดุอื่น 0 36,600 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 128,400 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 128,400 161,000 203,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ 0 48,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลอินฟาเรด 0 28,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 76,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 76,000 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 204,400 161,000 203,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

124,200 181,200 216,000 0 % 216,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า

53,767 41,275 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 177,967 222,475 216,000 216,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 76,700 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 76,700 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 254,667 222,475 216,000 216,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 254,667 222,475 216,000 216,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 254,667 426,875 377,000 419,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:17 หน้า : 39/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 117,191 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 117,191 0 0 0
รวมงบดําเนินงาน 117,191 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 117,191 0 0 0
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 117,191 0 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 484,200 509,940 547,480 86.92 % 1,023,360

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 2,000 2,000 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 303,340 344,880 366,900 85.58 % 680,880

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 44,500 48,000 50,000 -13.86 % 43,070

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 832,040 902,820 966,380 1,789,310
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รวมงบบุคลากร 832,040 902,820 966,380 1,789,310
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

480,400 1,335,750 1,368,000 -48.83 % 700,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 75,020 6.64 % 80,000

ค่าเช่าบ้าน 21,200 18,200 19,600 -14.29 % 16,800

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,630 1,250 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 506,230 1,355,200 1,482,620 821,800
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 21,734.1 95,120 150,000 33.33 % 200,000

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

0 0 0 100 % 108,000

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

249,800 242,700 655,000 -100 % 0
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

0 1,580 30,000 33.33 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา

57,514 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

0 4,700 27,200 47.06 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 85,600 55,928.06 1,980 12,526.26 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 414,648.1 400,028.06 864,180 638,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 12,061 21,694 67,000 49.25 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,337.3 271,317 200,000 0 % 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 322,196.76 377,660.09 803,000 -50.19 % 400,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 28,750 18,500 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0 0 20,000 150 % 50,000
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วัสดุอื่น 16,725 35,520 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 477,070.06 724,691.09 1,200,000 940,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 866,000 -65.36 % 300,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 100 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 866,000 303,000
รวมงบดําเนินงาน 1,397,948.16 2,479,919.15 4,412,800 2,702,800

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 30,650 -67.7 % 9,900

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน

0 0 0 100 % 51,000

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 33,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบซับเมอร์ส ขนาด 1 
hp. จํานวน 1 เครื่อง

0 0 13,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:17 หน้า : 43/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล

0 0 0 100 % 88,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดํา 0 0 0 100 % 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 43,650 190,300
รวมงบลงทุน 0 0 43,650 190,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,229,988.16 3,382,739.15 5,422,830 4,682,410
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,229,988.16 3,382,739.15 5,422,830 4,682,410
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการ “ทุ่งใหญ่ตําบลสะอาด” 0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กก่อนวัยอันควร

0 0 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว

0 0 0 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้
สูงอายุ

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 60,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 60,000
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการทุ่งใหญ่ตําบลสะอาด ประจําปงบ
ประมาณ 2564

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กก่อนวัยอันควร ประจําปงบ
ประมาณ 2563

0 7,250 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการทําน้ํายา
อเนกประสงค์ประสงค์ใช้ในครัวเรือน 
ประจําปงบประมาณ 2563

0 12,130 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้
สูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2563

0 7,760 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้
สูงอายุ ประจําปงบประมาณ 2564

0 0 12,000 -100 % 0
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โครงการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อย
โอกาส

74,640 0 0 0 % 0

ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง 81,280 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 155,920 27,140 42,000 0
รวมงบดําเนินงาน 155,920 27,140 42,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 155,920 27,140 42,000 0
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 155,920 27,140 42,000 60,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
47 (พ.ศ.2563) "ศรีสะเกษเกมส์" และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ
.ศ.2564) "นครลําดวนเกมส์" ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ.2563

0 150,000 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 
สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

20,000 20,000 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 170,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 170,000 20,000 20,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 20,000 170,000 20,000 20,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:17 หน้า : 48/65



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวันท้องถิ่นไทย 3,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทร
ลักษ์ ประจําป พ.ศ. 2564

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทร
ลักษ์ ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 20,000

โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจํางบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

0 0 0 100 % 12,000

โครงการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย ประจําป 
2565" อําเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

0 0 0 100 % 3,000

งานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 30,000 0 0 0 % 0

งานรัฐพิธีและราชพิธี 10,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 43,000 0 20,000 35,000
รวมงบเงินอุดหนุน 43,000 0 20,000 35,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 43,000 0 20,000 35,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 63,000 170,000 40,000 55,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องสกัดคอนกรีตกําลังไฟฟ้าที่ใช้ไม่น้อย
กว่า 15,000 วัตต์

0 0 0 100 % 20,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 0 100 % 10,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 30,500
งานก่อสร้าง

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเจาะคอนกรีต 72,500 0 0 0 % 0

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 3,600 0 0 0 % 0

แบบหล่อคอนกรีต 7,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,100 0 0 0
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุริยันต์ 
ยอดแก่ ไปหน้าวัดทุ่งประทาย 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

464,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร 
สายวัดป่าบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14 (โรง
ปุ๋ย) (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14)

355,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด (บ้าน
ม่วง หมู่ที่ 5)

399,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายบุญ 
เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร เมาหวล 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

35,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายยศ ครองเชื้อ 
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2) 

277,500 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายสัม (บ้านม่วง 
หมู่ที่ 5)
*(สายนายพรสี ประชา)

100,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล. สายไปนาตาโอด ข้าง
บ้านนายพัสกร คูณพันธ์ ไปทางนายวิจิตร 
แก้วดี (บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12)

499,000 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลงเกษตรสาย
ทุ่งโตนด
(บ้านตาซุน หมู่ที่ 8)

299,500 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสถานีสูบน้ํา (บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 10)

329,500 462,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด (บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ที่ 9)

240,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมสายไปนาง
สิน (บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

399,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคม – 
น้ําล้น (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15)

305,500 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานาง
จันทร์ทอง ยอดย้อย (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 16)

375,500 0 0 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําสายหน้าบ้านนายสม
ศรี สารศาสตร์ - หน้าบ้านนางวิชัย จัน
เปรียง (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

255,000 0 0 0 % 0

ก่อสร้างรางระบายน้ําสายหน้าโรงเรียนบ้าน
ปะทาย (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3)

499,000 0 0 0 % 0

ขยายไหล่ทาง ถนน คสล. ซอย 2 สายบ้าน
นายศักดิ์ ภักดิ์เกลี้ยง (บ้านโคกใต้ หมู่ที่ 15)

0 97,000 0 0 % 0
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ขยายไหล่ทาง ถนน คสล.สายหน้าบ้านนาย
ทา กายชาติ ไปทางบ้านนางจุฬารัตน์ พล
เสน (บ้านโคกใต้ หมู่ที่ 15)

0 99,000 0 0 % 0

โครงก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า รร
.บ้านกระมอล - บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 
(บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

0 123,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สาย
สระกระเบา (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3)

0 0 489,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองชํา
ใหญ่ หมู่ที่ 4 (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4)

0 0 498,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาย
สมควร  วิลัย (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

0 0 148,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายสุภาพ 
ขุขันเขต ไปไร่นายเสริม (บ้านกระมอล หมู่
ที่ 7)

0 0 498,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสายกลาง
บ้านโคก (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

0 0 497,400 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน
โคก (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

0 0 0 100 % 499,100

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ฯ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่
ที่ 17)

0 0 500 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด 
(บ้านทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9)

0 0 500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดินแดงไป
ทางแยกดินแดงตําบลชํา (บ้านร่อง หมู่ที่ 2)

0 0 0 100 % 499,100

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตาแบน 
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11)

0 0 496,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางที่ทํา
การตํารวจชุมชน-ตําบลรุง (บ้านทุ่งใหญ่
พัฒนา หมู่ที่ 16)

0 0 498,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้าน
ม่วงไปบ้านปะทาย หมู่ที่ 3 บ้านม่วง หมู่ที่ 
5 (บ้านม่วง หมู่ที่ 5)

0 0 492,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางอุทัง 
เรียบคลองส่งน้ํา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10

0 0 499,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านทุ่ง
ใหญ่ – ไปทางแยกบ้านโดนเอาว์ (บ้านทุ่ง
ใหญ่ ม.4)

0 0 0 100 % 334,200

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
ธาดา สินพวงยิ้ม ไปทางลาดยาง (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16)

0 0 498,100 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไปดินแดง
ถึงแยกตําบลชํา หมู่ที่ 2

0 0 498,300 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหนอง
ชําใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4)

0 0 0 100 % 113,800

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายดินแดง
เชื่อมต่อตําบลชํา (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15)

0 0 496,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด ไป
แยกโดนเอาว์ (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6)

0 0 1,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ (บ้านทุ่ง
ใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

0 0 494,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกตลอด (บ้านม่วง หมู่ที่ 5)

0 0 0 100 % 498,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนายเศษ วิมาลย์ ไปทางบ้าน
นายบุญถึง เมาหวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 
13)

0 128,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดินแดงไปทางแยกดินแดงตําบลชํา 
(บ้านร่อง หมู่ที่ 2)

0 449,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางนายเทือน สีสวย – ถนนหลังวัด 
(บ้านผือเก่า หมู่ที่ 6)

0 0 452,300 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหน้าวัด – นายตุ๋ย ลาพันธ์ (บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6)

0 0 43,900 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหน้าวัด-นายตุ๋ย ลาพันธ์ (บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6)

0 0 0 100 % 498,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งนาชํา (บ้านตาซุน หมู่ที่ 8)

0 0 481,300 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางทองโมล ยี่สุ่น (บ้านทุ่งประทาย หมู่
ที่ 13)

0 112,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนางเยี่ยน ศรีอุทุมพร ไปห้วยตะขบ 
(บ้านปะทาย หมู่ที่ 3)

0 141,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายพล คูณสุข ถึงนายเติม คืนผล

0 135,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายภานุวัฒน์ สนิทวิชนันท์ (บ้านโคก
ใหม่ หมู่ที่ 15)

0 185,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายยศ ครองเชื้อ

0 15,500 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายสามแยกโคกตลอดสายนายกลิ่น มีแสง 
ไปทางนานายสายโรจน์ โพธิจารย์ (บ้านทุ่ง
ใหญ่2 หมู่ที่ 9)

0 0 387,200 -100 % 0

โครงการก่อสร้างทางเข้าแปลงเกษตร สาย
วัดป่าบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14 (โรงปุ๋ย)  
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14)

0 0 0 100 % 236,600

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ําจากแยก
วัดนายกิตติ โพธิ์สุด ถึงนายสถิต ศรีสังข์ 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

0 0 0 100 % 493,000

โครงการก่อสร้างสายข้างโรงเรียนบ้านทุ่ง
ใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

0 0 0 100 % 349,600

โครงการก่อสร้างสายทางโคกตลอด (บ้าน
ทุ่งใหญ่ 2 หมู่ที่ 9)

0 0 0 100 % 348,900

โครงการก่อสร้างสายทางโตนด (บ้านห้วย
ไม้งาม หมู่ที่ 11)

0 0 0 100 % 481,700

โครงการก่อสร้างสายทางนางโยพิน ไปซอย
สวนยาง (บ้านกระมอล หมู่ที่ 7)

0 0 0 100 % 268,700

โครงการก่อสร้างสายทางนาชํา (บ้านตาซุน 
หมู่ที่ 8)

0 0 0 100 % 368,300

โครงการก่อสร้างสายทางไปสถานีสูบน้ํา 
(บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10)

0 0 0 100 % 498,700
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โครงการก่อสร้างสายทางภายในหมู่บ้าน 
(บ้านตาซุน หมู่ที่ 8)

0 0 0 100 % 131,900

โครงการก่อสร้างสายที่ทําการตํารวจ
ชุมชน-ตําบลรุง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 
16)

0 0 0 100 % 349,900

โครงการก่อสร้างสายนางอุทัง เลียบคลอง
ส่งน้ํา (บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10)

0 0 0 100 % 230,400

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน สายนางภู 
หาญชัย ถึงนางรัตนา วันศรี (บ้านทุ่งใหญ่2 
หมู่ที่ 9)

0 0 110,000 -100 % 0

โครงการติดตั้งฝาปดรางระบายน้ํา จากบ้าน
นายริน ไสว ไปแม่สมร จินดาชาติ (บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14)

0 301,500 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายน้ําในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
3

0 0 0 100 % 430,300

โครงการวางท่อระบายน้ําหนองซําใหญ่ 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4)

0 130,500 0 0 % 0

โครงการสายตาโอด (บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 
12)

0 0 0 100 % 499,900

เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน (บ้าน
ทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9

45,000 0 0 0 % 0
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วางท่อระบายน้ํา
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11)

408,000 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัสท์ติคคอนกรีต แยกนายริน  
ไสว ถึงนายป่น กลิ่นผยอม (บ้านโคกใต้
พัฒนา หมู่ที่ 14)

0 0 0 100 % 329,900

โครงการปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัสท์ติคคอนกรีต สายดินแดง
จากสามแยก ศพด.บ้านโคก (บ้านโคกใหม่ 
หมู่ที่ 15)

0 0 0 100 % 499,000

โครงการปรับปรุงผิวจรจร ถนน คสล.โดยปู
ผิวทางแบบแอสฟัสท์ติคคอนกรีตทางเข้าที่
ทําการ อบต.ทุ่งใหญ่

0 0 0 100 % 499,100

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านโคก
ใต้พัฒนา หมู่ที่ 14

0 0 494,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายบ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ที่ 13

0 0 494,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัลท์ติดคอนกรีตสายหน้าวัด
ป่าบ้านม่วง หมู่ที่ 5

0 0 494,000 -100 % 0
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ซ่อมแซมถนนลูกรังสามแยกโคกตลอด สาย
นายกลิ่น มีแสง ถึงที่นานายสาโรจน์ (บ้าน
ทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9)

85,000 0 0 0 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าจ้างออกแบบก่อสร้าง 0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,370,500 2,380,000 9,564,300 8,459,700
รวมงบลงทุน 5,453,600 2,380,000 9,564,300 8,459,700

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร นางคุด คุมมิ
นทร์ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17)

549,797.03 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคก
เหนือ หมู่ที่ 12

508,758.25 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายคุณ
ธาดา สินพวงยิ้ม ถึงถนนลาดยาง (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16)

143,999.53 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้าน
นายสัน สารศาสตร์ ไป นายนวน สาร
ศาสตร์ (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14)

73,181.58 0 0 0 % 0
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ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายห้วยไม้
งาม ไปบ้านชําม่วง ต.ชํา (บ้านห้วยไม้งาม 
หมู่ที่ 11)

84,788.94 0 0 0 % 0

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุ่งนาชํา 
(บ้านตาซุน หมู่ที่ 8)

94,492.77 0 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้เพื่อการเกษตรสาย
หนองแสง - หนองบัว หมู่ที่ 6

0 88,281.42 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย
โคกตลอด ถึงบ้านซําตะวัน (บ้านม่วง หมู่ที่ 
5)

0 416,331.65 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย
ชํามดถึงตําบลชํา หมู่ที่ 16

0 226,420.56 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย
โตนด (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11)

0 428,924.48 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย
ที่ทําการตํารวจชุมชนตําบลทุ่งใหญ่ – 
ตําบลรุง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16)

0 514,325.46 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย
ทุ่งโตนด หมู่ที่ 8

0 460,561.17 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย
นายศิลป์รัตน์ นาคชาติ ถึงไร่นางบน (หมู่ที่ 
17)

0 235,733.84 0 0 % 0
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
ทุ่งใหญ่ ถึงแยกโดนอาวน์ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่
ที่ 4)

0 424,597.4 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย 
นางวันเพ็ญ แสงทอง - นามโฮม บุตรมณี 
บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12

0 0 98,600 -100 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
โคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9)

0 497,693.38 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
ห้วยตะขบ (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3)

0 300,446.37 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
ห้วยสะกุย (บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12)

0 534,780.65 0 0 % 0

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย
ห้วยสะกุย บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12

0 0 400,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,455,018.1 4,128,096.38 498,600 0
รวมงบเงินอุดหนุน 1,455,018.1 4,128,096.38 498,600 0

รวมงานก่อสร้าง 6,908,618.1 6,508,096.38 10,062,900 8,459,700
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,908,618.1 6,508,096.38 10,062,900 8,490,200
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซัง 0 0 0 100 % 18,000

โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน 0 0 0 100 % 44,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 62,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 62,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทร
ลักษ์ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 20,000 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 20,000 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 20,000 0 62,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 20,000 0 62,000
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 80,000 -100 % 0

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ

0 90,000 216,000 -50 % 108,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 19,550 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 109,550 356,000 158,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุอื่น 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 120,000 10,000
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 31,518.76 108,000 -44.44 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 31,518.76 108,000 60,000
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รวมงบดําเนินงาน 0 141,068.76 584,000 228,000
รวมงานกิจการประปา 0 141,068.76 584,000 228,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 141,068.76 584,000 228,000
รวมทุกแผนงาน 53,146,944.69 56,985,816.58 69,419,056 67,905,285
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 67,905,285 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,032,610 บาท
งบกลาง รวม 21,032,610 บาท

งบกลาง รวม 21,032,610 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 282,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยตั้งจายตามกฎ
กระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556
 ฉบับลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 ซึ่งกําหนดใหการนําสงเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมตั้งแตงวดคาจางเดือน มกราคม 2557
 เป็นตนไป ใหนําสงเงินสมทบฝายนายจางและฝายลูกจาง ใน
อัตรารอยละ 5 ของคาจาง และ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับพนักงานจาง ฯ ตั้งไวรวม 282,240 บาท แยกเป็น
1.สํานักงานปลัด ตั้งไว 133,320 บาท
2.กองคลัง ตั้งไว 14,520  บาท
3.กองชาง ตั้งไว 13,200  บาท
4.กองการศึกษา ตั้งไว 14,760บาท
5.กองการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 106,440 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:18:14 หนา : 1/157



เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 13,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยตั้งจายตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนไวในงบกลาง ประเภท
เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน โดยอาศัยอํานาจตามขอ 5 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 และตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 9
 ธันวาคม 2561 การนําสงเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทนเป็น
รายปี ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งปี
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 14,139,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิและภูมิลําเนาอยู
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญและไดรับการ ขึ้น
ทะเบียนผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้ง
จาย ตามโครงการสรางหลักประกันดานรายไดใหแกผูสูงอายุ ผูสูง
อายุ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 138
 ลําดับที่ 1  
     -ขอมูลผูสูงอายุที่มีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1,788 คน แยกเป็น
 -ชวงอายุ 60 - 69 ปี จํานวน 1,072 คน
 -ชวงอายุ 70 - 79 ปี จํานวน 467 คน
 -ชวงอายุ 80 - 89 ปี จํานวน 207 คน
 -ชวงอายุ 90 ปี ขึ้นไป จํานวน 42 คน
 -ตั้งจายรวมไวจํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 14,139,600.00 บาท
-(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา เป็นเงิน 14,139,600 บาท)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:18:14 หนา : 2/157



เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,953,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการใหแกผูที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนคนพิการ และมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญ และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย หลักเกณฑการจายเบี้ยความ
พิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 ที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ขอ 7 ตามหนังสือกรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2
 สิงหาคม 2559 ตั้งจายตามโครงการสนับสนุนการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกคนพิการหรือ ทุพพลภาพ ตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนาที่ 138 ลําดับที่ 2 
-ขอมูลผูพิการ ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 511 คนๆ
ละ 800.00 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 4,953,600.00
 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา เป็นเงิน 4,953,600 บาท)

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 48,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดสที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ และไดรับการพิจารณารับรอง
จากแพทยวาเป็นโรคดังกลาว ตั้งจายตามโครงการใหบริการ
สงเคราะหสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139 ลําดับที่ 3 
-ขอมูลผูปวยเอดส ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 8 คน ๆ
 ละ 500.00 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000.00
 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา เป็นเงิน 48,000 บาท)

เงินสํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีจําเป็นตามความเหมาะสมของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณ
ภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
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ความเดือดรอนของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน การป้องกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัย
แลง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน เป็นตน 
-เพื่อดําเนินการป้องกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 -เพื่อดําเนินการป้องกันและระงับโรค
ติดตอ เชน การป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด - 19) และการป้องกันควบคุมโรคไขเลือดออก เป็น
ตน ฯลฯ 
-โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563 ขอ 19
, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2545, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8
 กุมภาพันธ 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29
 พฤศจิกายน 2560, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2561, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4014 ลงวันที่ 12
 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.4/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588
 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562, หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1273 ลงวันที่ 25
 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายตามขอผูกพัน
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 556,170 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น โดยตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ ประมาณการราย
รับ ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุด
หนุน ตามมาตรา 6 แหง พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แกไขเพิ่มเติม (ประมาณ
การรายรับ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยตั้งจายในอัตรา
รอยละ 2 ของประมาณการรายรับ ไมรวมรายได
จาก พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุน ตาม
มาตรา 6 แหง พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวน ทองถิ่น พ.ศ
.2500 และแกไขเพิ่มเติม)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
ตามกฎหมาย เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
บริหารจัดการกองทุนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิง
รุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนใหองคกรหรือกลุมประชาชน รวมดําเนิน
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในทองถิ่น สามารถเขาถึง
บริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการและตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลัก
ประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 2561 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 139 ลําดับที่ 4 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง กรณีบุคคลดังกลาว เสียชีวิตระหวางรับ
ราชการหรือรับบํานาญ โดยจายใหแก คูสมรส บุตร บิดา
มารดา และผูมีสิทธิที่จะไดรับเงินชวยพิเศษตามกฎหมายรวมทั้ง
เงินชวยพิเศษกรณีขาราชการบํานาญ (ครู) ถึงแกความตาย 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,253,530 บาท

งบบุคลากร รวม 10,218,850 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,566,340 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,640 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่น สําหรับบุคลากรฝายการเมือง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2554 ซึ่งกําหนดเกณฑรายไดที่ใชเป็นฐานในการกําหนด
อัตรา คาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น โดยใช
รายไดตามงบการเงินประจําปี (งบแสดงผลการ ดําเนินงานที่จาย
จากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แลวมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563) ทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ใชเป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีและการจายเงินเดือน
และคาตอบแทน ฐานรายไดตามหลักเกณฑดังกลาว ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,153,484.20 บาท ใช
อัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ตามบัญชี ฯ กรณีเกณฑรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
เกิน 25 – 50 ลานบาท ดังนี้
(1) ประเภทเงินเดือน นายก/รองนายก   ตั้งไว  532,640  บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทน สําหรับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    (1.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ อัตรา 21,120
 บาท/เดือน 
    (1.2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 11,610 บาท/เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่น สําหรับบุคลากรฝายการเมือง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2554 ซึ่งกําหนดเกณฑรายไดที่ใชเป็นฐานในการกําหนด
อัตรา คาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น โดยใช
รายไดตามงบการเงินประจําปี (งบแสดงผลการ ดําเนินงานที่จาย
จากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แลวมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563) ทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ใชเป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีและการจายเงินเดือน
และคาตอบแทน ฐานรายไดตามหลักเกณฑดังกลาว ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,153,484.20 บาท ใช
อัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ตามบัญชี ฯ กรณีเกณฑรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
เกิน 25 - 50 ลานบาท ดังนี้
(2) ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก ตั้ง
ไว 45,600  บาท
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง สําหรับผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ 
    (2.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ อัตรา 1,900
 บาท/เดือน
    (2.2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 950 บาท/เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่น สําหรับบุคลากรฝายการเมือง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2554 ซึ่งกําหนดเกณฑรายไดที่ใชเป็นฐานในการกําหนด
อัตรา คาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น โดยใช
รายไดตามงบการเงินประจําปี (งบแสดงผลการ ดําเนินงานที่จาย
จากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แลวมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563) ทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ใชเป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีและการจายเงินเดือน
และคาตอบแทน ฐานรายไดตามหลักเกณฑดังกลาว ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,153,484.20 บาท ใช
อัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ตามบัญชี ฯ กรณีเกณฑรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
เกิน 25 – 50 ลานบาท ดังนี้
(3) ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว 45,600
 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ สําหรับผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้  
    (3.1) นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ อัตรา 1,900
 บาท/เดือน 
    (3.2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 2
 อัตราๆ ละ 950 บาท/เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่น สําหรับบุคลากรฝายการเมือง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2554 ซึ่งกําหนดเกณฑรายไดที่ใชเป็นฐานในการกําหนด
อัตรา คาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น โดยใช
รายไดตามงบการเงินประจําปี (งบแสดงผลการ ดําเนินงานที่จาย
จากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แลวมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563) ทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ใชเป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีและการจายเงินเดือน
และคาตอบแทน ฐานรายไดตามหลักเกณฑดังกลาว ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,153,484.20 บาท ใช
อัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ตามบัญชี ฯ กรณีเกณฑรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
เกิน 25 - 50 ลานบาท ดังนี้
(4) ระเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญ     ตั้งไว 90,720 บาท
-เพื่อจายเป็นเงินเดือน/คาตอบแทนรายเดือน สําหรับเลขานุการผู
บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
    (4.1) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,560 บาท/เดือน
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,859,580 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน/เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบแทน
อยางอื่น สําหรับบุคลากรฝายการเมือง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินเดือน เงินคาตอบแทน และประโยชนตอบ
แทนอยางอื่นของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
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องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2554 ซึ่งกําหนดเกณฑรายไดที่ใชเป็นฐานในการกําหนด
อัตรา คาตอบแทนของผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น โดยใช
รายไดตามงบการเงินประจําปี (งบแสดงผลการ ดําเนินงานที่จาย
จากเงินรายรับ) ของปีงบประมาณที่แลวมา (ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2563) ทั้งนี้ไมรวมเงินกู เงินสะสม และเงินอุดหนุนทุก
ประเภท ใชเป็นฐานในการคํานวณอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน
ในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปีและการจายเงินเดือน
และคาตอบแทน ฐานรายไดตามหลักเกณฑดังกลาว ปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 25,153,484.20 บาท ใช
อัตราเงินเดือน เงินคาตอบแทนและประโยชนตอบแทนอยางอื่น
ตามบัญชี ฯ กรณีเกณฑรายไดขององคการบริหารสวนตําบล
เกิน 25 - 50 ลานบาท ดังนี้
(5) ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตั้งไว 2,974,920 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่
ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ และสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงใหญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
    (5.1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ไดรับเงิน
คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 11,610 บาท/เดือน ตั้ง
ไว 139,320 บาท
    (5.2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ไดรับ
เงินคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 9,500 บาท/เดือน ตั้ง
ไว 114,000 บาท
    (5.3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ไดรับ
เงินคาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,560บาท/เดือน ตั้ง
ไว 90,720 บาท
    (5.4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ไดรับเงิน
คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,560/เดือน บาท จํานวน 29
 ราย ตั้งไว 2,630,880 บาท
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(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,652,510 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,186,080 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือน ใหกับตําแหนง ดัง
นี้
    (1) ปลัด อบต. ตั้งไว 514,680 บาท
    (2) รองปลัด อบต. ตั้งไว 200,000 บาท
    (3) หัวหนาสํานักปลัด ตั้งไว 200,000 บาท
    (4) นิติกร ตั้งไว 389,400 บาท
    (5) นักวิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งไว 200,000 บาท
    (6) นักจัดการงานทั่วไป ตั้งไว 402,720 บาท
    (7) นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 389,400 บาท
    (8) นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตั้งไว 266,760 บาท
    (9) นักวิชาการสาธารณสุข ตั้งไว 200,000 บาท
    (10) เจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 248,280 บาท
    (11) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ตั้ง
ไว 174,840 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 62,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (พ.ส
.ร.) เงินเพิ่มคาวิชาชีพ (พ.ค.ว.) ฯลฯ ใหกับตําแหนง 
    (1) ปลัด อบต. ในอัตราเดือนละ 730 บาท ตั้งไว 8,760 บาท 
    (2) นิติกร ในอัตราเดือนละ 4,500 บาท ตั้งไว 54,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงใหกับตําแหนง ดังนี้
    (1) ปลัด อบต. อัตราเดือนละ 4,000 บาท/เดือน ตั้ง
ไว 48,000 บาท 
    (2) รองปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน ตั้ง
ไว 42,000 บาท 
    (3) หัวหนาสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตั้ง
ไว 42,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 3,032,400 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาจางใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ๆ ดังนี้
    (1) ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา ตั้ง
ไว 206,640 บาท
    (2) ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา ตั้งไว 301,920 บาท
    (3) ผูชวยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ตั้งไว 219,240 บาท
    (4) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 3 อัตรา ตั้งไวรวม 444,1840
 บาท
    (5) นักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งไว 173,760 บาท
    (6) ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งไว 180,000 บาท
    (7) ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ตั้งไว  180,000 บาท
    (8) ผูชวยเจาพนักงานป้องกันฯ 1 อัตรา ตั้งไว 138,000 บาท
    (9) พนักงานขับรถยนต  4 อัตรา ตั้งไวรวม 432,000 บาท 
    (10) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท
    (11) คนงานประจํารถน้ํา 2 อัตรา ตั้งไวรวม 216,000 บาท
    (12) ยาม 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท
    (13) คนงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 239,270 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหกับพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป รวมจํานวน 18 อัตรา ตั้งรวมไว 239,270
 บาท 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 3,790,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 509,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนตําบล เชน เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผู
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวย
นอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย), เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ, คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น, คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ, คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด, คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย, คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล, เงิน
ทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาบาน จํานวน 253,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อใหกับพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 46,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 1,686,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนตําบลทุงใหญ  จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดัง
นี้
    (1) ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลืองานบริหารงานทั่วไป 
    (2) ปฏิบัติหนาที่ชวยเหลืองานทั่วไป (แมบาน)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนในพื้นที่
ตําบลทุงใหญ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท
. 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจางเหมาบริการตาง ๆ) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน), คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
การเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คา
จัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ), คาธรรมเนียม
ตาง ๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ตาง ๆ, คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจสอบวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว, คาจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจางเหมาที่มีลักษณะการ
จางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมการสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจาง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษษหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
, คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติด
ตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ , คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภาย
ใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาวัสดุอุปกรณ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง รวมทั้งคาจางบริการ และคาใชจายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นตอง
จายที่เกี่ยวกับการรับรองลักษณะตามหมวด 2 คาใชสอย ขอ 11
 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ดังนี้
    (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล คํานวณตั้งจาย
ไมเกินปีละ 1% ของรายไดจริงของปีงบประมาณที่ลวงมาโดยไม
รวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม
และเงินที่มีผูอุทิศให (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องคการบริหาร
สวนตําบลมีรายไดตามหลักเกณฑดังกลาวเป็นจํานวน
เงิน 25,153,449.01 บาท ไมเกิน 1% = 251,534.4901 บาท)
    (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
ในดุลยพินิจของผูบริหารทองถิ่น และคาเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทุงใหญและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ให
แก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล และผูที่เกี่ยวของ ที่
มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ รวมถึงคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมฯ  ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล ให
แก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล และผูที่เกี่ยวของ ที่
มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ รวมถึงคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาเชาที่พัก คาพาหนะรวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิง
หรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบ
หาม และคาอื่นๆในทํานองเดียวกัน, คาใชจายอื่นที่จําเป็นตอง
จายเนื่องในการเดินทางไปราชการ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน 1,000,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลหรือนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามโครงการประชา
สัมพันธการเลือกตั้งและการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน คาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งมอบหมายและกฎหมายกําหนด คาตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการจัดตั้งศูนย
ประสานงาน คาจัดทําป้ายประกาศ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและ
คาพาหนะของ กกต.ทองถิ่น/ผอ.กกต.ทองถิ่น คาตรวจสอบ คาใช
จายของผูสมัคร คาใชจายในการประชาสัมพันธ คาแบบพิมพ คา
บัตรเลือกตั้ง คาหีบบรรจุบัตรเลือกตั้ง คาวัสดุอุปกรณ คาเชา
เต็นท คาจางเหมาทําความสะอาดสถานที่/หนวยเลือกตั้ง คาจาง
เหมายานพาหนะ คาใชจายในการประชุม/ฝึกอบรม คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นหรือตามที่
กฎหมายกําหนด หรือเบิกคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธ
การเลือกตั้งและการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทุงใหญและนายกองคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ กรณีพนตําแหนง เหตุอื่น ปีงบประมาณ 2565 โดยเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2
/ว 4149 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2/2563 หนา 58 ขอ 12 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวัน   
แกประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูดาน
กฎหมายเบื้องตนในชีวิตประจําวัน แกประชาชน เชน คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 152
 ขอ 15   
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ดังนี้
    (1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ ตูเก็บ
เอกสาร เป็นตน
    (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล เป็นตน
    (3) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ
 เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 855,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใชในสํานัก
งาน, มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญ
ประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวบดอกไม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาฌซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ (3) วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:18:14 หนา : 24/157



วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า, หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า, กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ผงชักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเป็น (1
) วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันเบรก น็อตและสกรู สายไมล เพ
ลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน เบาะรถยนต เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หมอน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟหนา ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถยนต กันชนรถยนต เข็มขัด
นิรภัย สายไฮดรอลิค ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:18:14 หนา : 25/157



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นใหกับสํานักงาน
ปลัด เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน ก๊าส แก๊สหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แยกเป็น (1
) วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร  เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เชน  สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยา
ศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกา
จัด ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก, ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊ส
พิษ สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ดพันธุ เครื่องทาความสะอาด
เมล็ดพันธุ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรใหกับสํานักงาน
ปลัด เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่ การ
ด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส กลองถายรูป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายใหกับกองชาง เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใหกับสํานักงาน
ปลัด เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 
(Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) , ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง , อุปกรณดับไฟ
ปา (เชน สายฉีด , ถัง , ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุสนาม จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสนาม แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน เต็นทนอน/เต็นทสนามขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็ม
ทิศ เปลสนาม มาหิน (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน หญาสนาม หญา
เทียม โครงลวดรูปสัตว ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุจราจร เชน สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน, กรวยจราจร, แผงกั่นจราจร, ป้ายเตือน, แทนแบริ
เออร (แบบพลาสติกหรือแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ, แผน
ป้ายจรารจร, กระจกโคงมนไฟแวบ, กระปองไฟ, ยางชะลอความ
เร็วรถหรือยานพาหนะสติกเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุอื่น จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิด
แก๊ส น้ําตาล ชา กาแฟ คอฟฟี่เมต โอวัลติน เจลแอลกอฮอลลาง
มือฆาเชื้อไวรัส น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 740,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 520,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าใหกับสํานักงานปลัด เชน คาไฟฟ้า
สํานักงาน คาไฟฟ้าสวนสาธารณะ คาไฟฟ้าถนน/แสงสวาง และ
คาไฟฟ้าในสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทใหกับสํานักงานปลัด เชน คา
โทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียใหกับสํานักงานปลัด เชน คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมใหกับสํานักงาน
ปลัด เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 243,880 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 243,880 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 72,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 36,000
 บาทโดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู 
    2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง 
 ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ถังตมน้ําไฟฟ้า จํานวน 26,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อถังตมน้ําไฟฟ้า จํานวน 2
 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
    1) ถังตมน้ําไฟฟ้า ขนาดความสูงไมนอยกวา 18 ลิตร  
    2) ผลิตจากสแตนเลสสตีส ไรรอยตะเข็บ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องเลื่อยโซยนต จํานวน 7,900 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต ขนาดไมต่ํา
กวา 5 แรงมา จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 3,950 บาท โดย
มี    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1) เครื่องยนตไมนอยกวา 0.8 แรงมา
    2) ความยาวบารไมนอยกวา 10 นิ้ว แตไมเกิน 12 นิ้ว 
    3) สามารถเติมน้ํามันได
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ถังพนยาสะพายหลัง จํานวน 3,180 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อถังพนยาสะพายหลัง ขนาด 16
 ลิตร 2 ระบบ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,590 บาท เป็นเงิน 3,180
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1. แรงดันน้ํายาใชมอเตอร 6.8 บาร 
    2. สามารถโยกได เมื่อแบตเตอรี่หมด 
    3. แบตเตอรี่ 12 โวล 8 แอมป์
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 22
 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท เป็นเงิน 11,000
 บาท ดดยมีคุณสมบัติพื้นฐาน ดังนี้
    1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนตแบบมือถือ 
    2) ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ 
    3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี 
    4) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.8 แรงมา
    5) ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา 22 นิ้ว
    6) ใบมีดตัดสํามารถใชได 2 ดาน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เกณฑราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ตูเย็น จํานวน 29,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อตูเย็น ขนาด 9 คิวปิก
ฟุต จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 14,500 บาท เป็นเงิน 29,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
    1) ขนดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
    2) เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของกําลังไฟฟ้า
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
    3) การจัดซื้อตูเย็นขนาดอื่นใหพิจารณาถึงการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าดวยนอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามเกณฑราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ 
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 66,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็น
เงิน 66,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
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นอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED 
สี ราคา 15,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชสําหรับงานงบ
ประมาณ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย
กวา 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 
-สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 10,000 บาท ใหกับสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ทุงใหญ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    (1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    (2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิการใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรง
งาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย

จํานวน 3,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสา
หรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท รวมเป็น
เงิน 3,800 บาท ใหกับสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอ
ใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล
ทุงใหญ ประจําปีงบประมาณ 2565  
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 หนา 41 ขอ 1  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,745,565 บาท
งบบุคลากร รวม 1,786,565 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,786,565 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,064,240 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือน ใหกับตําแหนง ดัง
นี้
    (1) ผูอํานวยการกองคลัง ตั้งไว 200,000 บาท
    (2) นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว 389,400 บาท
    (3) เจาพนักงานพัสดุ ตั้งไว 150,000 บาท
    (4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได ตั้งไว 150,000 บาท
    (5)เจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 174,840 บาท    
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 21,300 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
    (1) เงินคาตอบแทนรายเดือนของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนง และที่ไมไดรับเงิน ประจําตําแหนง เพื่อจาย
เป็นเงินคาตอบแทนเป็นรายเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบลที่ได
รับเงินประจําตําแหนง ตามกฎหมาย วาดวยเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหนง ใหไดรับคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตรา
เงินประจําตําแหนง ที่ไดรับสําหรับตําแหนงประเภทบริหารระดับ
สูงหรือบริหารระดับกลางหรือบริหารระดับตนและตําแหนง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเงินคาตอบแทนเป็นรายเดือน สําหรับ
พนักงานสวนตําบลผูดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ หรือเทียบ
เทา ซึ่งไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงิน
เดือนและเงินประจําตําแหนง ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 677 ลงวันที่ 27
 เมษายน 2547 และตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2547
    (2) เงินคาตอบแทนพิเศษของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับเงิน
เดือนถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงของอันดับ เพื่อจายเป็นเงินคาตอบ
แทนพิเศษของพนักงานสวนตําบลที่ไดรับการประเมินใหเลื่อนขั้น
เงินเดือนเกินกวา ขั้นที่เหลืออยู โดยนําผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน
สวนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนปกติมารับเป็นคาตอบ
แทน พิเศษในอัตรารอยละตามสิทธิตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1739 ลง วันที่ 28
 ตุลาคม 2547 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0803/ว 2094 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2551 
-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล เพื่อจายเป็น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลที่บรรจุหรือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่กําหนด คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนั้น ตองใชคุณวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3
/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทบริหาร
ทองถิ่น ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น และตําแหนง
ประเภทวิชาการ ตามทายประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องการ กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ประกาศคณะ
กรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการและระดับตําแหนงของ
พนักงานสวนตําบล ฯ และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวของ ใหแก ผู
อํานวยการกองคลัง ฯลฯ 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 605,760 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาจางใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ๆ ดังนี้
    (1) ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได 1 อัตรา ตั้งไว 180,000
 บาท
    (2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งไว 179,760 บาท
    (3) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้ง
ไว 138,000 บาท
    (4) คนงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 53,265 บาท

-เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง เพื่อจายเป็นเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ที่บรรจุหรือ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตองใชคุณวุฒิการศึกษา
ระดับต่ํากวาระดับ ปริญญาตรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1กรกฎาคม 2558
 ตั้งไวรวม 53,265 บาท
    (1) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
    (2) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
    (3) ตําแหนง คนงานทั่วไป 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบดําเนินงาน รวม 887,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน
แกองคกรปกครองสวนตําบล เชน คาปวยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร ป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินโครงการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงินคาตอบแทนผู
ปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ คาตอบแทน อปพร. เงินรางวัล เงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง เงินทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ซึ่งปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการและมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 8,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน
ตําบล และลูกจางประจําที่มีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 436,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาจางทําของอื่น ๆ ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

จํานวน 30,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (คาจาง
เหมาบริการตาง ๆ และคาจางทําของอื่น ๆ ในกิจการขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ ๆ) เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือ
หรือเขาปกหนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาระวาง
บรรทุก, คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน), คาโฆษณาและเผย
แพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธและการเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ), คา
ธรรมเนียมตาง ๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษาตาง ๆ, คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจาง
ที่ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจสอบวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว, คาจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจางเหมาที่มีลักษณะการ
จางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมการสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจาง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
, คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติด
ตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ , คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภาย
ใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาจางเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานดานพัสดุ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนตําบลทุงใหญ  จํานวน 1 อัตรา คาจางเดือนละ 9,000
 บาท/12 เดือน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
    (1) ปฏิบัติงานดานพัสดุสนับสนุนงานกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา     
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาจางเหมาบุคคลเพื่อเป็นปฏิบัติงานดานจัดเก็บรายได จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนตําบลทุงใหญ  จํานวน 1 อัตรา คาจางเดือนละ 9,000
 บาท/12 เดือน โดยมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
    (1) ปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายไดสนับสนุนงานกอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา     
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรของกองคลังองคการบริหารสวนตําบล ให
แก บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล และผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิ
เบิกเงินไดตามระเบียบฯ รวมถึงคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
บริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คา
ธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเขารับการฝึกอบรมและการเขารับการ
ฝึกอบรมฯ กองคลังองคการบริหารสวนตําบล ใหแก บุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล และผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิเบิกเงินได
ตามระเบียบฯ รวมถึงคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน คาลงทะเบียนตางๆ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังนี้ 
    (1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน โทรทัศน ตู
เย็น เครื่องปรับอากาศ ลางเครื่อง ปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร รถจักรยานยนต รถยนตตู รถยนตกระบะ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เป็นตน 
    (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นตน 
    (3) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุ
ตางๆ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 193,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุสํานักงานเพื่อใชในการปฏิบัติงานในสวนการ
คลัง เชน โต๊ะตางๆ เกาอี้ตางๆ ตู
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบพิมพ ชอลก ผาสาลี แปรง
ลบ กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ หรือ
จางพิมพของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขา
ตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติงานในสวน
การคลัง เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ ถวยชาม ชอนสอม แกวนาจาน
รอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ในสวนการคลัง เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฟิลม เม
มโมรี่ การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดี
โอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส กลองถายรูป ฯลฯ
 เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใชในการปฏิบัติงานใน
สวนการคลัง เชน เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายยศและ
สังกัด ถุงเทา รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เครื่องแตงกายชุด
ฝึกโขน ละคร ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติงานในสวน
การคลัง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุอื่นๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานในสวนการ
คลัง เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิดแก๊ส น้ําตาล ชา กาแฟ คอฟฟี่เมต โอ
วัลติน เจลแอลกอฮอลลางมือฆาเชื้อไวรัส น้ํายาฆาเชื้อไวรัส ฯลฯ
 เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียใหกับกองคลัง เชน คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมใหกับกอง
คลัง เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใช
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 72,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 2,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ประเภทเกาอี้
ทํางาน (พนักงานจาง) จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,800 บาท ให
กับกองคลังฯ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    -ขนาด ขนาดกวาง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม. 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เหตุผล
ที่จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีครุภัณฑ เนื่องจากไมมีรายการปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ซึ่งหนวย
งานมีความจําเป็นตองจัดหาเพื่อใชในราชการสําหรับการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน โดยราคาและ
คุณลักษณะพัสดุสืบจากราคาตามทองตลาด
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ตูเก็บแฟ้มเอกสาร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ประเภท ตูเก็บ
แฟ้มเอกสาร จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท ใหกับกอง
คลังฯ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    -ขนาด กวาง 92 ซม. ลึก 31 ซม. สูง 180 ซม.
    -มีชองเก็บแฟ้มสันกวาง 3 นิ้ว 4 ชั้น จํานวน 40 ชอง
    -มีลอเลื่อน 4 ลอ เป็นตน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เหตุผล
ที่จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีครุภัณฑ เนื่องจากไมมีรายการปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ซึ่งหนวย
งานมีความจําเป็นตองจัดหาเพื่อใชในราชการสําหรับการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน โดยราคาและ
คุณลักษณะพัสดุสืบจากราคาตามทองตลาด

โต๊ะทํางาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑสํานักงาน ประเภทโต๊ะทํา
งาน จํานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 5,000 บาท ใหกับกอง
คลังฯ    คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    -ขนาด ยาว 120 ซม. กวาง 60 ซม. ลึก 75 ซม.
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เหตุผล
ที่จัดซื้อนอกเหนือจากบัญชีครุภัณฑ เนื่องจากไมมีรายการปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ซึ่งหนวย
งานมีความจําเป็นตองจัดหาเพื่อใชในราชการสําหรับการปฏิบัติ
งานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประจําสํานักงาน โดยราคาและ
คุณลักษณะพัสดุสืบจากราคาตามทองตลาด

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาหรับงานสานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาหรับ
งานสานักงาน จํานวน 1เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
นอยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
    - สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
         ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประเภท เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบ
แครสั้น จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม 
    - มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน (Column) 
    - มีความเร็วขณะพิมพรางความเร็วสูง ขนาด 10 ตัวอักษรตอ
นิ้ว ไดไมนอยกวา 400 ตัวอักษรตอวินาที 
    - มีความละเอียดในการพิมพแบบ Enhanced Graphics ไม
นอยกวา 360x360 dpi 
    - มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1
 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
                 ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน 5,200 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประเภท เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท รวมเป็น
เงิน 5,200 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
    - มีความเร็วในการพิมพสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
    - มีหนวยความจํา(Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
 ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที)

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    -เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประเภท เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) จํานวน 1
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมนอย
กวา 18 หนาตอนาที (ppm)
    - มีความเร็วในการพิมพสีสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm)
    - สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได
    - มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
    - สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
         ฯลฯ
    * เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2563
    * (ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประเภท เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000
 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    - มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไม?นอยกวา 15 นาที
        ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามราคาและคุณลักษณะตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร 2563
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 239,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 183,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 28,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อใหกับพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 4,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิไดรับตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน), คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
การเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คา
จัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ), คาธรรมเนียม
ตาง ๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ตาง ๆ, คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจสอบวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว, คาจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจางเหมาที่มีลักษณะการ
จางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมการสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจาง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษษหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
, คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติด
ตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ , คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภาย
ใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง) ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม และการเขารับ
การฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของเจาหนาที่
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของเจาหนาที่ทองถิ่น ใหกับบุคลากรงานควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ และผูที่เกี่ยวของ ที่มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อ
เพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอด
รถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการ
ใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาระวาง
บรรทุก คาจางคนหาบหาม และคาอื่นๆในทํานองเดียวกัน คาใช
จายอื่นที่จําเป็นตองจายเนื่องในการเดินทางไปราชการ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ดังนี้
    (1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพคอมพิวเตอร โต๊ะ เกาอี้ ตูเก็บ
เอกสาร เป็นตน
    (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารสํานักงานขององคการบริหารสวนตําบล เป็นตน
    (3) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นๆ เชน วัสดุตาง ๆ
 เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ใหกับงานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ แยก
เป็น (1) วัสดุคงทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัด
เหล็ก กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้ายตาง ๆ
 ที่ใชในสํานักงาน, มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูป
จําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบ
เตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวบดอกไม ฯลฯ -เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใหกับงานควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 56,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 56,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:18:15 หนา : 67/157



 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1 เครื่อง ใหกับงานควบคุมภาย
ในและการตรวจสอบภายใน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 9 MB 
-มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีแป้นพิมพและเมาส 
-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จานวน 1 หนวย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
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-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็น
เงิน 22,000 บาท ใหกับงานควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
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-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 
หนา/นาที)

จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หนา/นาที) ราคา 10,000
 บาท จํานวน 1 เครื่อง ใหกับงานควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายใน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18
 หนาตอนาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm) 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
-มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็น
เงิน 2,500 บาท ใหกับงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย
ใน โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    (1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    (2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 25,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม (สถานที่กลาง) ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติ
การรวม (สถานที่กลาง) ในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี
งบประมาณ 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือที่วาการอําเภอกันทรลัก
ษ ที่ ศก 0023.8/ว 3005 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 37 โครงการที่ 3    
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการเพื่อการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการเพื่อการสนับสนุน
งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวังและแกไขปญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษประจํางบประมาณพ.ศ. 2565 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2563 และหนังสือที่วาการอําเภอกันทรลัก
ษ ที่ ศก 0318/ว 3631 เรื่อง ขอสงโครงการเพื่อขอรับการอุด
หนุนงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 11
 มิถุนายน 2564 และหนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่นอําเภอกันทรลักษ ที่ ศก 0023.8/ว 205 ลงวันที่ 7
 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 36 โครงการที่ 1    
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ดังนี้
  -คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาที่
เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เงินตอบแทนผู
ปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย), เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ, คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น, คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ, คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด, คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย, คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล, เงิน
ทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาปวย
การชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและคาเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 128
 ลําดับที่ 5   
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาปวยการชด
เชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ คา
เบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร คาป้าย
ประชาสัมพันธ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 127
 ลําดับที่ 4   
(ตั้งจายจากเงินรายได)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,482,195 บาท

งบบุคลากร รวม 1,802,965 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,802,965 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,172,280 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือน ใหกับตําแหนง ดัง
นี้
    (1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ตั้งไว 150,000 บาท
    (2) นักวิชาการศึกษา ตั้งไว 328,200 บาท
    (3) นักสันทนาการ ตั้งไว 312,960 บาท
    (4) เจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 381,120 บาท   
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ตามทายประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดศรีสะเกษเรื่องการกําหนด หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและ
ประโยชนตอบแทนอื่น ฯ, ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดศรีสะเกษเรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครง
สรางสวนราชการและระดับตําแหนงของสวนตําบล ฯ และหนังสือ
สั่งการอื่นที่เกี่ยวของใหกับผูอํานวยการกองการศึกษา ฯลฯ
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 564,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สําหรับพนักงานจางทั่วไป และพนักงานจาง
ตามภารกิจ ดังนี้
    (1) ผูชวยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ตั้งไว 180,000 บาท
    (2) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งไว 138,000 บาท
    (3) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งไว 138,000 บาท
    (4) คนงานทั่วไป 1 อัตรา ตั้งไว 108,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,685 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ที่บรรจุหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตองใชคุณวุฒิการ
ศึกษาระดับต่ํากวาระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก
.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1
 กรกฎาคม 2558 สําหรับพนักงานจาง ดังนี้
    (1) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
    (2) ตําแหนงคนงานทั่วไป 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 606,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน คาปวยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงิน
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ คาตอบแทน อปพร. คาตรวจผล
งานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานสวน
ตําบล และเงินรางวัลสําหรับกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการสอบเลื่อนระดับปรับตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมี
สิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯ เงินรางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ของทุกสวนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด โดย
องคการบริหารสวนตําบลตองมีผลการดําเนินงานบรรลุผลตาม
เกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให
แก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และมีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิไดรับ
เงินตามระเบียบฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถิ่น จํานวน 4,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ
 สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในกองการศึกษา จํานวน 2
 อัตรา โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ 1 อัตรา คาจาง 9,000
 บาท/เดือน ตั้งไว 108,000 บาท
    (2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา คา
จาง 9,000 บาท/เดือน ตั้งไว 108,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของงานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา กองการศึกษา เชน
    (1.1) คาเย็บหนังสือ/เขาปกหนังสือ คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 
    (1.2) คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร 
    (1.3) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ํา
ประปา/โทรศัพท เป็นตน 
    (1.4) คาจางเหมารังวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขตตลอดจนคาใช
จายที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่ง กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
    (1.5) คาจางเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร และคาใชจายในการรณรงคป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษาของบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียน
ตางๆ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ เชน คาลงทะเบียน และคาใชจาย
อื่นๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังนี้ 
    (1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน โทรทัศน ตู
เย็น เครื่องปรับอากาศ ลางเครื่อง ปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร รถจักรยานยนต รถยนตตู รถยนตกระบะ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เป็นตน 
    (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นตน 
     (3) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุ
ตางๆ เป็นตน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใชในสํานัก
งาน, มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญ
ประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวบดอกไม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาฌซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ (3) วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุกอสราง จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง แยกเป็น (1) ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ รางพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรใหกับสํานักงาน
ปลัด เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียใหกับกองการศึกษาเชน คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 72,430 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,430 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน (สําหรับพนักงานจาง) จํานวน 2,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานจาง จํานวน 1
 ตัว มีคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐาน ขนาดกวาง 59 ซม.ลึก 67
 ซม. สูง 90 ซม. มีลอเลื่อน และปรับสูงต่ําได ไมมีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัดซื้อตามราคาทอง
ถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชในการปฏิบัติงานของ
กองการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เกาอี้ทํางาน (สําหรับพนักงานสวนตําบล) จํานวน 4,550 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานสําหรับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 1 ตัว มีคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐาน ขนาดกวาง 62
 ซม.ลึก 75 ซม. สูง 112 ซม. มีลอเลื่อน และปรับสูงต่ําได ไมมี
กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตองจัด
ซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

โต๊ะทํางาน จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง ของกองการศึกษา จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 5,500
 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท คุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานและ
ราคา ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจํา
เป็นตองจัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็น
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงขนาด
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง มีกําหนดในเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็น เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 4
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    (1) มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)
    (2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,030,275 บาท
งบบุคลากร รวม 3,709,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,709,480 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,594,680 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือน ใหแกพนักงานครูสวนตําบล พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
    (1) ครูชํานาญการ 2 อัตรา ตั้งไวรวม 724,920 บาท
    (2) ครูปฏิบัติการ 3 อัตรา  ตั้งไวรวม 869,760 บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูและบุคลากรทาง
การศึกษาทองถิ่น ที่ดํารงตําแหนงที่มีวิทยฐานะ ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 59
 ลงวันที่ 1 เมษายน 2548
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,855,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง สําหรับพนักงานจางของพนักงานจางตาม
ภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเงินปรับ
ปรุงคาตอบแทนดังนี้ 
    (1) ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) 4 อัตรา ตั้งไวรวม 451,800 บาท
    (2) ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 13 อัตรา ตั้งไวรวม 1,404,000 บาท    
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 175,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจาง ของพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป ที่บรรจุหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนั้น ตองใชคุณวุฒิการศึกษา
ระดับต่ํากวาระดับปริญญาตรี ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท
. และก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
 ดังนี้
    (1) ผูดูแลเด็ก (ภารกิจ) 4 อัตรา
    (2) ผูดูแลเด็ก (ทั่วไป) 13 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 5,504,795 บาท
ค่าตอบแทน รวม 212,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผูซึ่งปฏิบัติราชการเป็นประโยชน
แกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน คาปวยการชดเชยการ
งานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนิน
โครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ เงิน
คาตอบแทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ คาตอบแทน อปพร. คาตรวจผล
งานของคณะกรรมการประเมินผลงานของพนักงานสวน
ตําบล และเงินรางวัลสําหรับกรรมการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการสอบเลื่อนระดับปรับตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมี
สิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯ เงินรางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
ของทุกสวนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด โดย
องคการบริหารสวนตําบลตองมีผลการดําเนินงานบรรลุผลตาม
เกณฑตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของขาราชการครูที่มี
สิทธิไดรับเงินตามระเบียบฯตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0816.4/ว1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559
 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)

ค่าใช้สอย รวม 2,173,290 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน
    (1.1) คาเย็บหนังสือ/เขาปกหนังสือ คาจัดทํารูปเลม
เอกสาร คาถายเอกสาร เป็นตน 
    (1.2) คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ
    (1.3) คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นตน 
    (1.4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมไฟฟ้า/น้ํา
ประปา/โทรศัพท เป็นตน 
    (1.5) คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาบริการกําจัด
ปลวก หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร คาจางเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัย คาจางเหมาบริการสอนคอมพิวเตอรพรอมจัดหา
อุปกรณคอมพิวเตอร ประกอบการเรียนการสอน คาซอมแซม
บํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณคา
จางบริการ บํารุงรักษากลองโทรทัศนวงจรปิด คาจางเหมาจัดการ
เรียนการสอนเฉพาะดาน สําหรับรายวิชาที่จําเป็นตองมีผูเชี่ยว
ชาญในการสอน หรือผูที่มีความรูความสามารถในการ
สอน เชน ภาษาตางประเทศ ดนตรี คหกรรม นาฏศิลป์ศิลปะ
ป้องกันตัว เป็นตน 
    (1.6) คาจางติดตั้งมิเตอรไฟฟ้า/น้ําประปา/โทรศัพท - อินเตอร
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เน็ต 
    (1.7) คาจางเหมาเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่ม
เติม การปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่ม กําลังไฟฟ้า การบํารุงรักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ 
    (1.8) รังวัดที่ดินและชี้ระวางแนวเขตตลอดจนคาใชจายที่เกี่ยว
ของเพื่อใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน
    (1.9) คาใชจายในการจัดหาแบบทดสอบมาตรฐานกลางและ
แบบทดสอบความรูความสามารถ พื้นฐานของผูเรียน เป็นตน 
    (1.10) คาจางเหมาอื่นที่จําเป็น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร และคาใชจายในการรณรงคป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษาของบุคลากรงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษาที่มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯเชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียน
ตางๆ เป็นตน
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการฝึกอบรมและการเขาเขารับการอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น

จํานวน 60,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ เชน คาลงทะเบียน และคาใชจาย
อื่นๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เชน ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2561 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น จํานวน 11,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาทองถิ่นใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ ประจําปีงบประมาณ 2565
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,942,290 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการบริหารสถานศึกษาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ประจําปีงบประมาณ 2565 ดัง
นี้
    (1) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญ จํานวนนักเรียน 258 คน คนละ 21
 บาท/คน/วัน จํานวน 245 วัน รวมเป็นเงิน 1,327,410 บาท
-เป็นไปตามโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา 117 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
    (2) เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการเรียนการสอน เชน คาจัดการเรียนการสอน (วัสดุ
รายหัว) 1,700 บาท/คน สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี จํานวน 258
 คน เป็นเงิน 438,600 บาท และเป็นคาหนังสือ 200 บาท/คน คา
อุปกรณการเรียน 200 บาท/คน คาเครื่องแบบนักเรียน 300
 บาท/คน และคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 450 บาท/คน สําหรับ
เด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน  156 คน เป็นเงิน 176,280 บาท รวม
เป็นเงิน 614,880 บาท ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 117
 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังนี้ 
    (1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน โทรทัศน ตู
เย็น เครื่องปรับอากาศ ลางเครื่อง ปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร รถจักรยานยนต รถยนตตู รถยนตกระบะ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เป็นตน 
    (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นตน 
     (3) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุ
ตางๆ เป็นตน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าวัสดุ รวม 2,829,505 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใชในสํานัก
งาน, มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญ
ประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวบดอกไม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาฌซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ (3) วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,514,505 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว แยกเป็น 2
 ประเภท ดังนี้
    (1) ประเภทวัสดุงานบานงานครัว     ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวใหแกศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน 1.วัสดุคง
ทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า, หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า, กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 2.วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ผงชักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
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จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
    (2) ประเภทคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)      ตั้งไว
รวม  2,434,505  บาท
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว และตั้งรับเงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือก
ทํา ดังนี้
    (2.1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) จํานวนเด็ก 841 คน อัตราการจัดสรรคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 1,909,939.20 บาท แยกเป็น
    (1) โรงเรียนบานทุงใหญมวง  นักเรียน 216 คน ตั้ง
ไว 439,171.20 บาท
    (2) โรงเรียนบานโคก (อสพป.32) นักเรียน 229 คน ตั้ง
ไว 465,620.80 บาท
    (3) โรงเรียนบานรองตาซุน  นักเรียน 178 คน ตั้ง
ไว 361,909.60 บาท
    (4) โรงเรียนบานปะทาย นักเรียน 130 คน ตั้งไว 264,316.00
 บาท
    (5) โรงเรียนบานกะมอล นักเรียน 88 คน  ตั้งไว 178,921.60
 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
    (2.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ จํานวนเด็ก 258 คน อัตราการจัดสรรคนละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน รวมเป็นเงิน 524,565.60 บาท
    (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคก  นักเรียน 60 คน ตั้ง
ไว 121,992.00 บาท
    (2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงใหญ  นักเรียน 72 คน ตั้ง
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ไว 146,390.40 บาท
    (3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปะทาย  นักเรียน 51 คน ตั้ง
ไว 103,693.20 บาท
    (4) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรอง  นักเรียน 46 คน ตั้ง
ไว 93,527.20 บาท
    (5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกะมอล  นักเรียน 29 คน ตั้ง
ไว 58,962.80 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
-เป็นไปตามอัตราการจัดสรรคนละ 7.37 บาท ไมใชราคากลางใน
การจัดซื้อจัดจางอาหารเสริม (นม) เป็นเพียงราคาจัดสรรตามหลัก
เกณฑที่ไดทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ
-เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือ ดวนที่
สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)

วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง แยกเป็น (1) ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ รางพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย แยกเป็น (1
) วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟง (Stethoscope) เปลหามคนไข คีมถอน
ฟน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร  เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เชน  สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยา
ศาสตรหรือการแพทย หลอดเอกซเรย ทรายอะเบท น้ํายาพน
หมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุดป้องกัน
เชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกา
จัด ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุ๋ย พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก, ผาใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแก๊ส
พิษ สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ดพันธุ เครื่องทาความสะอาด
เมล็ดพันธุ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน กระดาษเขียนโป
รสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่ การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลอง ขาตั้ง
เขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเป๋าใส กลองถายรูป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา แยกเป็น (1) วัสดุคงทน เชน หวงยาง ไม
ตีปิงปอง ไมแบดมันตัน ไมเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสอง
มือ ตะกราหวายแชรบอล นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสา
ตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตะกรอ เสาตาขายวอลเลยบอล, หวง
บาสเก็ตบอลเหล็ก กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง เบาะ
มวยปล้ํา ยูโด ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ตาขาย
กีฬา เชน ตาขายตะกรอ วอลเลยบอล เป็นตน, ลูกปิงปอง ลูก
แบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล แผน
โยคะ ตะกรอ นกหวีด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา แยกเป็น (1) วัสดุคงทน เชน หุน
เพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทํา
ดวยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอรพลาสติก) เบาะ
ยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขาตั้ง (กระดานดํา) แปรงลบกระดาน
ดํา ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปากกาไวทบอรด ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) , ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง , อุปกรณดับไฟ
ปา (เชน สายฉีด , ถัง , ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง , ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุดนตรี จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุดนตรี (1) วัสดุคง
ทน เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง เชน กลองสอง
หนา รําวง กลองยาว กลองแซมบา, ลูกชัด ปารากัส ข
ลุย ขิม ซอ และยางสนซอ, จะเข และอุปกรณ เชน ไมดีด สาย นม
จะเข, โทน โหมง ปี่มอญ อูคูเลเล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิด
แก๊ส น้ําตาล ชา กาแฟ คอฟฟี่เมต โอวัลติน เจลแอลกอฮอลลาง
มือฆาเชื้อไวรัส น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียใหกับใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน คาไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย คาธรรมเนียม
การโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมใหกับใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอิน
เทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความ
รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใชบริการ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 283,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 183,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเสื้อผา จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเสื้อผา จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 3,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1.กวาง 120 ซม.สูง 129 ซม.ลึก 52 ซม.
    2.แบบประตู 3 บาน 
    3.ปดผิวฟลอยทั้งหลัง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ปรากฏในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 44 ขอ 6
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 20,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 3 หลัง ๆ
 ละ 6,900 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.มีหูลิ้นชัก
    2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได) 

ตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 1 หลัง ๆ
 ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.ขนาด 4 ฟุต กระจก 3 ชั้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โต๊ะคอมพิวเตอร จํานวน 17,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร แบบไม จํานวน 4 ชุด ๆ
 ละ 4,425 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.ขนาด 120*75 ซม.
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565
(ตั้งจายจากเงินรายได)

พัดลมติดผนัง จํานวน 15,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน จํานวน 6 เครื่อง ๆ
 ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.ขนาด 16 นิ้ว
    2.สามารถปรับแรงลมได 3 ระเบ
    3.มีระบบ Full Swicth ปรับสายซาย-ขวา
    4.ไดรับ มาตรฐาน มอก. และมาตรฐานประหยัดไฟเบอร 5 
    6.พรอมติดตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ครุภัณฑงานบานงานครัว

คูลเลอรน้ําแสตนเลส จํานวน 7,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคูลเลอรน้ําแสตนเลส จํานวน 2 ถัง ๆ
 ละ 3,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.ขนาด      ซม. 
    2.สูง           ซม.
    3.ความจุ    ลิตร
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 44 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ซิงคพรอมขาตั้ง 2 หลุม จํานวน 9,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อซิงคพรอมขาตั้ง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,000
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.แบบ 2 หลุม. 
    2.ขนาด 100 * 50 * 80 ซม.
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนาที่ 44 ลําดับที่ 2 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ตูเย็น จํานวน 8,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเย็น จํานวน 1 ตู ๆ ละ 8,500 บาท โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
    1. ขนาด 7 คิวบิกฟุต
    2. เป็นรุนที่ไดรับฉลากประสิทธิภาพเบอร 5 ของการไฟฟ้าฝาย
ผลิต
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เตาแก๊ส จํานวน 10,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตาแก๊ส จํานวน 1 เตา ๆ ละ 10,400
 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1. ไมนอยกวา 3 หัวเตา
    2. มีเตาอบในตัว
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2
 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่
ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จานวน 1 หนวย 
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
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นอยกวา 9 MB 
    -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
    -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมนอยกวา 4 GB 
    -มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
    -มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
    -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
    -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
    -มีแป้นพิมพและเมาส 
    -มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หนา/นาที)

จํานวน 30,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หนา/นาที) จํานวน 2 เครื่อง ๆ
 ละ 15,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
    2.มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 38
 หนาตอนาที (ppm)
    3.สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
    4.มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
    5.มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
    6.มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใชงานผานเครือขายไรสาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
    7.มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
    8.สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 3
 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
    1.มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
    2.สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกั้นหองเรียน (ศพด.กระมอล) จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากั้นหองเรียน ศพด.กระมอล หรือเป็นไปตามแบบ
แปลนที่องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หนา 34 ขอ 6
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบเงินอุดหนุน รวม 3,532,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,532,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานกะมอล จํานวน 369,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานกะ
มอล จํานวนเด็ก 88 คน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบล เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 191 ลําดับ
ที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
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เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานโคก (อสพป
.32)

จํานวน 961,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบาน
โคก (อสพป.32) จํานวนเด็ก 229 คน ตามโครงการสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565
) หนา 191 ลําดับที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานทุงใหญมวง จํานวน 907,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานทุง
ใหญมวง จํานวนเด็ก 216 คน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565
) หนา 191 ลําดับที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
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เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานปะทาย จํานวน 546,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานปะ
ทาย จํานวนเด็ก 130 คน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบล เป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) หนา 191 ลําดับ
ที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานรองตาซุน จํานวน 747,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานรอง
ตาซุน จํานวนเด็ก 178 คน ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561–2565
) หนา 191 ลําดับที่ 1 ตามนโยบายของรัฐบาล และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
 มิถุนายน 2559
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 203,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 203,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 120,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและสนับ
สนุนการปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงใหญ เกี่ยวกับสาธารณสุข จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ 5,000 บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000
 บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาล
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ
.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมมารี

จํานวน 53,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรค
คนโปลอดภัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณในการฉีด คาสํารวจประชากรสุนัข/แมว และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
-เป็นไปตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
จัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่  10
 เมษายน 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2561และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052
 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2561 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่  7
 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่  3 มกราคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 132
 โครงการที่ 5 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับภารกิจถายโอนเลือกทํา)
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โครงการอบรมประชาชนเพื่อใหรับรูสิทธิและหนาที่ในการใช
มาตรการกฎหมายสาธารณสุข

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมประชาชน
เพื่อใหรับรูสิทธิและหนาที่ในการใชมาตรการกฎหมายสาธารณสุข
โดยมีคาใชจายประกอบดวย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลาง
วัน คาอาหารวางและคา เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่อง
เขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 132
 โครงการที่ 4   
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 216,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและสนับ
สนุนการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ทุง
ใหญ จํานวน 2 อัตรา ๆละ 9,000 บาท/เดือน/คน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท แยกเป็น
-จางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ รพ.สต. ทุง
ใหญ รับผิดชอบ 10  หมูบาน จํานวน 1 อัตรา
-จางเหมาบุคคลปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ รพ.สต.บาน
โคก รับผิดชอบ 7 หมูบาน จํานวน 1 อัตรา
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจาง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,682,410 บาท

งบบุคลากร รวม 1,789,310 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,789,310 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,023,360 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพรอมปรับปรุงเงินเดือน ใหกับตําแหนง ดัง
นี้
    (1) ผูอํานวยการกองชาง ตั้งไว 150,000 บาท
    (2) นักจัดการงานชาง ตั้งไว 312,960 บาท
    (3) นายชางโยธา ตั้งไว 150,000 บาท
    (4) เจาพนักงานประปา ตั้งไว 150,000 บาท
    (5) เจาพนักงานธุรการ ตั้งไว 260,400 บาท   
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหกับผูอํานวยการกองชาง
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 680,880 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาจางใหกับพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ๆ ดังนี้
    (1) ผูชวยนายชางโยธา 1 อัตรา ตั้งไว 140,880 บาท
    (2) คนงานเครื่องสูบน้ํา 2 อัตรา ตั้งไว 216,000 บาท
    (3) คนงานทั่วไป 3 อัตรา ตั้งไว 324,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 43,070 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางใหกับพนักงาน
จางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปในสังกัดกองชาง ดังนี้
    (1) ผูชวยนายชางโยธา 1 อัตรา
    (2) คนงานเครื่องสูบน้ํา 2 อัตรา
    (3) คนงานทั่วไป 1 อัตรา
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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งบดําเนินงาน รวม 2,702,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 821,800 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เงินตอบแทนผูปฏิบัติงานดาน
การรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย), เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ, คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น, คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือกฯ, คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จ
จริงความรับผิดทางละเมิด, คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
ทางวินัย, คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง, เงินรางวัล, เงิน
ทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
กับขาราชการและพนักงานจางในสังกัดกองชาง
-เป็นไปตาม-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วันที่พิมพ : 27/9/2564  09:18:15 หนา : 123/157



คาเชาบาน จํานวน 16,800 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบานใหกับขาราชการหรือผูมีสิทธิ์ไดรับตาม
กฎหมาย
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับขา
ราชการ/พนักงานจาง
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าใช้สอย รวม 638,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
หนาที่ตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจ
ใหกับกองชาง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นเงินคาถายเอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ, คาซักฟอก, คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน), คาโฆษณาและเผยแพรประชา
สัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชาสัมพันธและ
การเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คา
จัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ), คาธรรมเนียม
ตาง ๆ, คาเบี้ยประกัน, คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ตาง ๆ, คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางออกแบบ คารับรองแบบ คาจางทําระบบแผนที่
ภาษี คาจางทนายความ คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี คาจางปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจสอบวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว, คาจาง
แรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง, คาจางเหมาที่มีลักษณะการ
จางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือ
ป้ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นสิ่งกอสราง, คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใชใน
ราชการ (1) คาปกเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให
ราชการไดใชบริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัด
และอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมการสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจาง
เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวม
ถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษษหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ ฯลฯ
, คาติดตั้งประปาเพื่อใชในราชการ (1) คาวางทอประปาภายนอก
สถานที่ราชการ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชบริการน้ํา
ประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็น
กรรมสิทธิ์ของการประปา (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติด
ตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ฯลฯ , คาติด
ตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายในและเครื่องโทรศัพทภาย
ใน, คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินสิ่งกอ
สราง) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักรที่มีสิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ เชน คา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คา
ลงทะเบียนตางๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นที่มี
สิทธิเบิกเงินไดตามระเบียบฯ เชน คาลงทะเบียน และคาใชจาย
อื่นๆ เป็นตน 
-เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขารับการฝึก
อบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ดังนี้ 
    (1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน โทรทัศน ตู
เย็น เครื่องปรับอากาศ ลางเครื่อง ปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร รถจักรยานยนต รถยนตตู รถยนตกระบะ เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ คอมพิวเตอร เป็นตน 
    (2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอ
สราง เชน อาคารโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป็นตน 
    (3) คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุ
ตางๆ เป็นตน 
(ตั้งจายจากเงินรายได)
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 940,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไมบรรทัดเหล็ก กรรไกร เกาอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงานหรือแผนป้ายตาง ๆ ที่ใชในสํานัก
งาน, มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาด
เล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนทขนาดใหญ ตูยาสามัญ
ประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ (2) วัสดุ
สิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซีแบบใส น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลัย พวงมาลา พานพุม กรวบดอกไม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัด
กระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทรโขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอม
เครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศ หรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุเครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาว
เทียม แบตเตอรี่โซลาฌซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ (3) วัสดุ
อุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผง
วงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แกวน้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจก
เงา โองน้ํา ที่นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปง กระทะไฟฟ้า, หมอ
ไฟฟ้า รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟ้า, กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส เตา ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง สายยางฉีดน้ํา ถังขยะแบบขา
ตั้ง ถังขยะแบบลอลาก อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เชน ผงชักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม
กวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผาหม ผาปูโต๊ะ น้ํา
จืดที่ซื้อจากเอกชน หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา อาหาร
เสริม (นม) วัสดุประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุกอสราง จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสราง แยกเป็น (1) ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สวานมือ โถ
สวม อางลางมือ รางพาดผา หนากากใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียวสังเคราะห ฯลฯ (3) วัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ํา
บาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมาย
ตางๆ ถุงเทา/ถุงมือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาพันคอ เสื้อสะทอง
แสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถัง
ออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกาย
สําหรับงานกวาดถนน/ลางทอใสสารเคมี เครื่องแตงกายของผู
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล/ศูนยบริการสาธารณสุข ชุดนา
ฎศิลป์ ชุดดุริยางค ฯลฯ (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน วุฒิบัตร อป
พร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น (1) วัสดุคง
ทน เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ (2) วัสดุสิ้น
เปลือง เชน อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
 (3) วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล เชน  หนวยประมวล
ผล ฮารดไดรฟชีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้น
อักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  เมนบอรด (Main Board) 
เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM, คัตซีทฟีด
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) 
เป็นตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นตน เราเตอร (Router) 
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนี่ยม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิด
แก๊ส น้ําตาล ชา กาแฟ คอฟฟี่เมต โอวัลติน เจลแอลกอฮอลลาง
มือฆาเชื้อไวรัส น้ํายาฆาเชื้อโรค ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 303,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายไฟฟ้าใหกับกองชาง เชน โรงสูบน้ําดวย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร/สํานักงาน คาไฟฟ้าสวนสาธารณะ คาไฟฟ้า
ถนน/แสงสวาง และคาไฟฟ้าในสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ อบต. ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียใหกับงานธุรการของสถานีสูบน้ํา
เพื่อการเกษตร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

งบลงทุน รวม 190,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 190,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ทํางาน จํานวน 9,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อเกาอี้ทํางานใหกับผูปฏิบัติงานในสังกัดกอง
ชาง จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,300 บาท เป็นเงิน 9,900 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    (1) ขนาดกวาง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม.
    (2) ปรับขึ้นลงได
    (3) มีลอเลื่อน
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 51,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน มี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู
    2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
    3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โต๊ะทํางาน จํานวน 33,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซื้อโต๊ะทํางานใหกับผูปฏิบัติงานในสังกัดกอง
ชาง จํานวน 6 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 33,000 บาท มี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
    (1) เป็นโต๊ะเหล็กพรอมกระจกวางหนาโต๊ะ
    (2) ขนาดไมนอยกวา 150 * 760 * 750 เซนติเมตร
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเป็นตอง
จัดซื้อตามราคาทองถิ่น ตามคุณลักษณะเฉพาะที่จําเป็นเพื่อใชใน
การปฏิบัติงาน
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 88,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท เป็น
เงิน 88,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
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หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลดานกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมนอย
กวา 10 แกน หรือ 
    2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 8 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,800 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,800 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท ใหกับ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    (1) มีกาลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts)
    (2) สามารถสารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที 
-เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
-ไมตองมีในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ “ทุงใหญตําบลสะอาด” จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการทุงใหญตําบล
สะอาด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   หนา 101 โครงการ
ที่ 6 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการป้องกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในเด็กกอนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไขปญหา
การตั้งครรภในเด็กกอนวัยอันควร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและคา
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 116 โครงการที่ 34
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการป้องกันและแกปญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก
ปญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคล ประจําปีงบ
ประมาณ 2565 เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
และคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
    
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 หนา 28 โครงการที่ 1  
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการสงเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพและ
อบรมแกนนําผูสูงอายุประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาเบี้ย
เลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 116 โครงการ
ที่ 33  
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

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

โครงการจัดการแขงขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสูอุทยานแหงชาติเขาพระ
วิหาร

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการแขงขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรติสูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565 ใหกับที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
หนังสือที่วาการอําเภอกันทรลักษที่ ศก 0318/3969 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 202
 ลําดับที่ 6 
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานเทศกาลผลไมและของดีกันทรลักษ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการแขงขันวิ่งเฉลิม
พระเกียรติสูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหารประจําปีงบ
ประมาณ 2565 ใหกับที่ทําการอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศีสะเกษ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
หนังสือที่วาการอําเภอกันทรลักษที่ ศก 0318/3969 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 200
 ลําดับที่ 3   
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการงานรัฐพิธีและราช
พิธี ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกับอําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
หนังสือที่วาการอําเภอกันทรลักษที่ ศก 0318/3969 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 200
 ลําดับที่ 1
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการจัดงาน "วันทองถิ่นไทย ประจําปี 2565" อําเภอกันทรลักษ
จังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 3,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการจัดงาน "วันทอง
ถิ่นไทย ประจําปี 2565" ใหกับอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และ
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบึงมะลู ที่ ศก 79304/ว 351 ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนา 202
 ลําดับที่ 7   
(ตั้งจายจากเงินรายได) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 30,500 บาท

งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑกอสราง

เครื่องสกัดคอนกรีตกําลังไฟฟ้าที่ใชไมนอยกวา 15,000 วัตต จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตกําลังไฟฟ้าที่ใชไมนอย
กวา 15,000 วัตต 
จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท 
*ราคาและคุณลักษณะเฉพาะนอกมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 10,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะ  2 ขนาด 
ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. ขนาด 100 เมตร จํานวน 3 มวน ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 4,500 บาท
2. ขนาด 50 เมตร จํานวน 6 มวน ๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 6,000 บาท
*ราคาและคุณลักษณะเฉพาะนอกมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ
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งานก่อสร้าง รวม 8,459,700 บาท
งบลงทุน รวม 8,459,700 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,459,700 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.สายกลางบานโคก (บานโคก หมูที่ 1) จํานวน 499,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายกลางบานโคก (บาน
โคก หมูที่ 1) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 173.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือหรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 865.00
 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญ
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 5
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางถนน คสล.สายดินแดงไปทางแยกดินแดงตําบลชํา 
(บานรอง หมูที่ 2)

จํานวน 499,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายดินแดงไปทางแยกดินแดง
ตําบลชํา (บานรอง หมูที่ 2) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 5.00
 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 865.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 48 ลําดับที่ 25
 (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานทุงใหญ – ไปทางแยกบานโดน
เอาว (บานทุงใหญ ม.4)

จํานวน 334,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายทางบานทุงใหญ-ไปทาง
แยกบานโดนเอาว (บานทุงใหญ หมูที่ 4) ตําบลทุงใหญ อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 5.00
 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 565.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 3 ลําดับที่ 4
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางถนน คสล.สายรอบหนองชําใหญ (บานทุงใหญ หมู
ที่ 4)

จํานวน 113,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายรอบหนองชําใหญ (บานทุง
ใหญ หมูที่ 4) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา 199.50 ตาราง
เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1
 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 55 ลําดับที่ 60
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตลอด (บานมวง 
หมูที่ 5)

จํานวน 498,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนน คสล.สายโคกตลอด (บานมวง หมู
ที่ 5) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.00
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 56 ลําดับที่ 61
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนาวัด-นายตุ๋ย ลา
พันธ (บานผือเกา หมูที่ 6)

จํานวน 498,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหนา
วัด-นายตุ๋ย ลาพันธ (บานผือเกา หมูที่  6) ตําบลทุงใหญ อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 4.00
 เมตร ยาว 216.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 864.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.00 เมตร พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 63 ลําดับที่ 93
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางทางเขาแปลงเกษตร สายวัดปาบานโคกใตพัฒนา 
หมูที่ 14 (โรงปุ๋ย)  (บานโคกใตพัฒนา หมูที่ 14)

จํานวน 236,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางทางเขาแปลงเกษตร สายวัดปาบานโคก
ใตพัฒนา หมูที่ 14 (โรงปุ๋ย) (บานโคกใตพัฒนา หมูที่ 14) ตําบล
ทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 426.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.00
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 80 ลําดับที่ 167
 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําจากแยกวัดนายกิตติ โพธิ์สุด ถึง
นายสถิต ศรีสังข (บานทุงประทาย หมูที่ 13)

จํานวน 493,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ําจากแยกวัดนาย
กิตติ โพธิ์สุด ถึงนายสถิต ศรีสังข(บานทุงประทาย หมูที่ 13
) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน ทอระบายน้ํา คสล.  ขนาด 0.60 * 1.00 เมตร ยาว 251.00
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2564
 หนาที่ 15 ลําดับที่ 62
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางสายขางโรงเรียนบานทุงใหญ (บานทุงใหญเกา หมู
ที่ 17)

จํานวน 349,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายขางโรงเรียนบานทุงใหญ (บานทุง
ใหญเกา หมูที่ 17) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 216.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 864.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.00 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญ
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 185
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางสายทางโคกตลอด (บานทุงใหญ 2 หมูที่ 9) จํานวน 348,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายทางโคกตลอด (บานทุงใหญ 2 หมู
ที่ 9) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 604.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 117
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางสายทางโตนด (บานหวยไมงาม หมูที่ 11) จํานวน 481,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายทางโตนด  (บานหวยไมงาม  หมู
ที่  11) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 824.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 71 ลําดับที่ 132
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางสายทางนางโยพิน ไปซอยสวนยาง (บานกระมอล 
หมูที่ 7)

จํานวน 268,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายทางนางโยพิน ไปซอยสวน
ยาง (บานกระมอล หมูที่ 7) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 4.00
 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 460.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการ
ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 64 ลําดับที่ 98
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางสายทางนาชํา (บานตาซุน หมูที่ 8) จํานวน 368,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายทางนาชํา (บานตาซุน หมูที่ 8) ตําบล
ทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 608.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.00
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 9 ลําดับที่ 31
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางสายทางไปสถานีสูบน้ํา (บานโนนสะอาด หมูที่ 10) จํานวน 498,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายทางไปสถานีสูบน้ํา (บานโนน
สะอาด หมูที่ 10) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 294.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 882.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญ
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 68 ลําดับที่ 120
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางสายทางภายในหมูบาน (บานตาซุน หมูที่ 8) จํานวน 131,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายทางภายในหมูบาน (บานตาซุน หมู
ที่ 8) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 234.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.30
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 66 ลําดับที่ 109
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการกอสรางสายที่ทําการตํารวจชุมชน-ตําบลรุง (บานทุงใหญ
พัฒนา หมูที่ 16)

จํานวน 349,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายที่ทําการตํารวจชุมชน-ตําบลรุง (บาน
ทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 4.00 เมตร ยาว 148.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 592.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.00 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญ
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 84 ลําดับที่ 184
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการกอสรางสายนางอุทัง เลียบคลองสงน้ํา (บานโนนสะอาด หมู
ที่ 10)

จํานวน 230,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายนางอุทัง เลียบคลองสงน้ํา (บานโนน
สะอาด หมูที่ 10) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน กวาง 3.00 เมตร ยาว 136.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 408.00 ตาราง
เมตร ไหลทางขางละ 0.30 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญ
กําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 6 ลําดับที่ 18
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการวางทอระบายน้ําในหมูบาน หมูที่ 3 จํานวน 430,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางวางทอระบายน้ําในหมูบาน หมูที่ 3 (บาน
ปะทาย หมูที่ 3) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ทอระบายน้ํา คสล.  ขนาด 0.40 * 1.00
 เมตร ยาว 254.00 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1
 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 53 ลําดับที่ 49
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการสายตาโอด (บานโคกเหนือ หมูที่ 12) จํานวน 499,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสรางสายตาโอด (บานโคกเหนือ หมูที่ 12
) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณ
งาน กวาง 5.00 เมตร ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 860.00 ตารางเมตร ไหลทางขางละ 0.00
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74 ลําดับที่ 146
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

โครงการปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟสทติ
คคอนกรีต แยกนายริน  ไสว ถึงนายปิ่น กลิ่นผยอม (บานโคกใต
พัฒนา หมูที่ 14)

จํานวน 329,900 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟสท
ติคคอนกรีต แยกนายริน  ไสว ถึงนายปิ่น กลิ่นผยอม (บานโคกใต
พัฒนา หมูที่ 14) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
    -ปริมาณงาน  
    : ชวงที่ 1 ผิวจราจร กวาง 4.50 เมตร ยาว 188.00
 เมตร                           
    : ชวงที่ 2 ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบ
รายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 18 ลําดับที่ 19
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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โครงการปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟสทติ
คคอนกรีต สายดินแดงจากสามแยก ศพด.บานโคก (บานโคกใหม 
หมูที่ 15)

จํานวน 499,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟสท
ติคคอนกรีต สายดินแดงจากสามแยก  ศพด.บานโคก (บานโคก
ใหม หมูที่ 15) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
    -ปริมาณงาน  : ผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร ยาว 336.00
 เมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย หรือเป็นไปตาม
รูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 19 ลําดับที่ 20
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการปรับปรุงผิวจรจร ถนน คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟสทติ
คคอนกรีตทางเขาที่ทําการ อบต.ทุงใหญ

จํานวน 499,100 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจรจร คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟสท
ติคคอนกรีต ถนน คสล.โดยปูผิวทางแบบแอสฟสทติคคอนกรีต
ทางเขาที่ทําการ อบต.ทุงใหญ ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
    -ปริมาณงาน  : ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว 272.00
 เมตร หนา 5 เซนติเมตร พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1
 ป้าย หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 25 ลําดับที่ 26
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 62,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 62,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซัง จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมไถกลบ
ตอซัง เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
ซื้อวัสดุ อุปกรณ คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
  หนาที่ 39 โครงการที่ 2   
(ตั้งจายจากเงินรายได)

โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน จํานวน 44,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการโครงการอบรมเลี้ยงโค
ขุน เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563
 หนาที่ 38 โครงการที่ 1
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 228,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 228,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหนาที่ตางๆ จํานวน 108,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจางเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
หนาที่ตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่กิจการ
ประปา (ระบบประปาหมูบาน บานกระมอล หมูที่ 7) ใหกับกอง
ชาง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
เบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ตั้งจายจากเงินรายได)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมของระบบประปาที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ (ประปา
บานกระมอล)  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นใหกับกองชาง (งานระบบประปาหมู
บาน) ซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลที่
บริหารจัดการเอง เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิดแก๊ส น้ําตาล ชา กาแฟ คอ
ฟฟี่เมต โอวัลติน เจลแอลกอฮอลลางมือฆาเชื้อไวรัส น้ํายาฆาเชื้อ
ไวรัส ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(ตั้งจายจากเงินรายได)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชบริการกระแสไฟฟ้าระบบประปาบานกระมอล
 ซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

282,240

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,139,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,953,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

556,170

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

340,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,640

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

282,240

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 13,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 14,139,600

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,953,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสํารองจาย 500,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

556,170

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

340,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

532,640
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,859,580

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,250,320 2,766,960 1,023,360

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,060

เงินประจําตําแหนง 174,000 42,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,638,160 2,419,200 680,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

292,535 200,285 43,070

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

400,000 50,000 350,000 700,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

45,600

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,859,580

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,040,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

84,060

เงินประจําตําแหนง 258,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 6,738,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

535,890

เงินวิทยฐานะ 84,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 10,000 80,000

คาเชาบ้าน 282,000 36,000 16,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

58,800 12,000 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

4,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 20,000 80,000 200,000

คาจ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตางๆ

216,000

คาจ้างเหมาบริการตาง 
ๆ และคาจ้างทําของอื่น 
ๆ ในกิจการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทุง
ใหญ

30,000

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

108,000

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
เป็นปฏิบัติงานด้านจัด
เก็บรายได้

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

140,000

คาเชาบ้าน 334,800

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

95,800

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรผู้บริหารท้องถิ่น

4,800

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 300,000

คาจ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตางๆ

216,000

คาจ้างเหมาบริการตาง 
ๆ และคาจ้างทําของอื่น 
ๆ ในกิจการขององค์การ
บริหารสวนตําบลทุง
ใหญ

30,000

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

108,000

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อ
เป็นปฏิบัติงานด้านจัด
เก็บรายได้

108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์

50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ)

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

80,000 90,000 40,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการรังวัดที่
สาธารณะประโยชน์

50,000

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ (คาจ้าง
เหมาบริการตาง ๆ)

50,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

210,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการและการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักรของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

80,000 40,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

1,000,000

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ในชีวิตประจําวัน   
แกประชาชน

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 120,000 50,000 250,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

120,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น

100,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น

1,000,000

โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการ

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น
ในชีวิตประจําวัน   
แกประชาชน

30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 50,000 470,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต์

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ

216,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้าเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนาที่
ท้องถิ่น

60,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

11,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,942,290

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

120,000

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตางๆ

216,000 108,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
ตาง ๆ

216,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้าเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหนาที่
ท้องถิ่น

60,000

คาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

30,000

โครงการสงเสริม
ศักยภาพการจัดการ
ศึกษาท้องถิ่น

11,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,942,290

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
อาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น

120,000

จ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตางๆ

108,000 432,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมมารี

53,000

โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข

30,000

โครงการ “ทุงใหญ
ตําบลสะอาด”

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กกอนวัยอัน
ควร

10,000

โครงการป้องกันและแก้
ปัญหาความรุนแรงตอ
เด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมมารี

53,000

โครงการอบรม
ประชาชนเพื่อให้รับรู้
สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข

30,000

โครงการ “ทุงใหญ
ตําบลสะอาด”

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ง
ครรภ์ในเด็กกอนวัยอัน
ควร

10,000

โครงการป้องกันและแก้
ปัญหาความรุนแรงตอ
เด็กสตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

10,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:18:40 หน้า : 14/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ไถกลบตอซัง

โครงการอบรมเลี้ยงโค
ขุน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 170,000 100,000 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 15,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 2,514,505 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 30,000

วัสดุการเกษตร 20,000 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 40,000 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 8,000 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 190,000 70,000 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 50,000 5,000

วัสดุสนาม 60,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 80,000 20,000 30,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:18:40 หน้า : 15/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
และอบรมแกนนําผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
ไถกลบตอซัง

18,000 18,000

โครงการอบรมเลี้ยงโค
ขุน

44,000 44,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 370,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 245,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 2,604,505

วัสดุยานพาหนะและขนสง 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

130,000

วัสดุการเกษตร 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 60,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 58,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 310,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 55,000

วัสดุสนาม 60,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 10,000 140,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:18:40 หน้า : 16/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 70,000 400,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุดนตรี 10,000

วัสดุสํารวจ 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 520,000 200,000 300,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000 20,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000 25,000 3,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

90,000 50,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 2,800 9,900

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน

72,000 51,000

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 5,000

โต๊ะทํางาน 5,000 11,000 33,000

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 26,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 470,000

วัสดุกีฬา 20,000

วัสดุการศึกษา 30,000

วัสดุดนตรี 10,000

วัสดุสํารวจ 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 60,000 1,080,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 25,000

คาบริการโทรศัพท์ 80,000

คาบริการไปรษณีย์ 43,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

140,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

50,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 12,700

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน

123,000

ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 5,000

โต๊ะทํางาน 49,000

ถังต้มน้ําไฟฟ้า 26,000

ครุภัณฑ์การเกษตร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 7,900

ถังพนยาสะพายหลัง 3,180

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 11,000

ตู้เย็น 29,000 8,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สาหรับงานสา
นักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

88,000 88,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แครสั้น

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องเลื่อยโซยนต์ 7,900

ถังพนยาสะพายหลัง 3,180

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 11,000

ตู้เย็น 37,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สาหรับงานสา
นักงาน

17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 * (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล

176,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์ 
หรือ LED สี

15,000

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แครสั้น

22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

20,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 10,000 5,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

2,500 7,500

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA

5,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

3,800

เก้าอี้ทํางาน (สําหรับ
พนักงานจ้าง)

2,880

เก้าอี้ทํางาน (สําหรับ
พนักงานสวนตําบล)

4,550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา (18 
หน้า/นาที)

5,200

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 1 (18 
หน้า/นาที)

20,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 15,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA

10,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด ๘๐๐ VA

5,000

ชุดโปรแกรมระบบ
ปฏิบัติการสาหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจาก
โรงงาน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม
กฎหมาย

3,800

เก้าอี้ทํางาน (สําหรับ
พนักงานจ้าง)

2,880

เก้าอี้ทํางาน (สําหรับ
พนักงานสวนตําบล)

4,550
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เสื้อผ้า 9,000

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 20,700

ตู้เหล็กบานเลื่อน 5,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17,700

พัดลมติดผนัง 15,000

คูลเลอร์น้ําแสตนเลส 7,000

ซิงค์พร้อมขาตั้ง 2 หลุม 9,000

เตาแก๊ส 10,400

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ขนาดขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

44,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

30,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ตู้เสื้อผ้า 9,000

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 20,700

ตู้เหล็กบานเลื่อน 5,000

โต๊ะคอมพิวเตอร์ 17,700

พัดลมติดผนัง 15,000

คูลเลอร์น้ําแสตนเลส 7,000

ซิงค์พร้อมขาตั้ง 2 หลุม 9,000

เตาแก๊ส 10,400

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดง
ขนาดขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว)

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

44,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

30,000

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 
800 VA

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องสกัดคอนกรีต
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ไมน้อย
กวา 15,000 วัตต์

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกั้นห้องเรียน 
(ศพด.กระมอล)

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายกลางบ้านโคก 
(บ้านโคก หมูที่ 1)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายดินแดงไปทาง
แยกดินแดงตําบลชํา 
(บ้านรอง หมูที่ 2)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายบ้านทุงใหญ – 
ไปทางแยกบ้านโดน
เอาว์ (บ้านทุงใหญ ม.4)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดํา

2,600

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เครื่องสกัดคอนกรีต
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ไมน้อย
กวา 15,000 วัตต์

20,000 20,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 10,500 10,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร 
หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการกั้นห้องเรียน 
(ศพด.กระมอล)

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายกลางบ้านโคก 
(บ้านโคก หมูที่ 1)

499,100 499,100

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายดินแดงไปทาง
แยกดินแดงตําบลชํา 
(บ้านรอง หมูที่ 2)

499,100 499,100

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายบ้านทุงใหญ – 
ไปทางแยกบ้านโดน
เอาว์ (บ้านทุงใหญ ม.4)

334,200 334,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายรอบหนองชํา
ใหญ (บ้านทุงใหญ หมูที่ 
4)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกตลอด (บ้านมวง หมู
ที่ 5)

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางหน้าวัด-นายตุ๋ย ลา
พันธ์ (บ้านผือเกา หมูที่ 
6)

โครงการกอสร้างทาง
เข้าแปลงเกษตร สายวัด
ป่าบ้านโคกใต้พัฒนา 
หมูที่ 14 (โรงปุ๋ย)  (บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมูที่ 14)

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําจากแยกวัด
นายกิตติ โพธิ์สุด ถึง
นายสถิต ศรีสังข์ (บ้าน
ทุงประทาย หมูที่ 13)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.สายรอบหนองชํา
ใหญ (บ้านทุงใหญ หมูที่ 
4)

113,800 113,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โคกตลอด (บ้านมวง หมู
ที่ 5)

498,800 498,800

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางหน้าวัด-นายตุ๋ย ลา
พันธ์ (บ้านผือเกา หมูที่ 
6)

498,800 498,800

โครงการกอสร้างทาง
เข้าแปลงเกษตร สายวัด
ป่าบ้านโคกใต้พัฒนา 
หมูที่ 14 (โรงปุ๋ย)  (บ้าน
โคกใต้พัฒนา หมูที่ 14)

236,600 236,600

โครงการกอสร้างวางทอ
ระบายน้ําจากแยกวัด
นายกิตติ โพธิ์สุด ถึง
นายสถิต ศรีสังข์ (บ้าน
ทุงประทาย หมูที่ 13)

493,000 493,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2564  09:18:41 หน้า : 28/38



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างสาย
ข้างโรงเรียนบ้านทุง
ใหญ (บ้านทุงใหญเกา 
หมูที่ 17)

โครงการกอสร้างสาย
ทางโคกตลอด (บ้านทุง
ใหญ 2 หมูที่ 9)

โครงการกอสร้างสาย
ทางโตนด (บ้านห้วยไม้
งาม หมูที่ 11)

โครงการกอสร้างสาย
ทางนางโยพิน ไปซอย
สวนยาง (บ้านกระมอล 
หมูที่ 7)

โครงการกอสร้างสาย
ทางนาชํา (บ้านตาซุน 
หมูที่ 8)

โครงการกอสร้างสาย
ทางไปสถานีสูบน้ํา 
(บ้านโนนสะอาด หมูที่ 
10)

โครงการกอสร้างสาย
ทางภายในหมูบ้าน 
(บ้านตาซุน หมูที่ 8)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างสาย
ข้างโรงเรียนบ้านทุง
ใหญ (บ้านทุงใหญเกา 
หมูที่ 17)

349,600 349,600

โครงการกอสร้างสาย
ทางโคกตลอด (บ้านทุง
ใหญ 2 หมูที่ 9)

348,900 348,900

โครงการกอสร้างสาย
ทางโตนด (บ้านห้วยไม้
งาม หมูที่ 11)

481,700 481,700

โครงการกอสร้างสาย
ทางนางโยพิน ไปซอย
สวนยาง (บ้านกระมอล 
หมูที่ 7)

268,700 268,700

โครงการกอสร้างสาย
ทางนาชํา (บ้านตาซุน 
หมูที่ 8)

368,300 368,300

โครงการกอสร้างสาย
ทางไปสถานีสูบน้ํา 
(บ้านโนนสะอาด หมูที่ 
10)

498,700 498,700

โครงการกอสร้างสาย
ทางภายในหมูบ้าน 
(บ้านตาซุน หมูที่ 8)

131,900 131,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างสายที่
ทําการตํารวจ
ชุมชน-ตําบลรุง (บ้านทุง
ใหญพัฒนา หมูที่ 16)

โครงการกอสร้างสาย
นางอุทัง เลียบคลองสง
น้ํา (บ้านโนนสะอาด 
หมูที่ 10)

โครงการวางทอระบาย
น้ําในหมูบ้าน หมูที่ 3

โครงการสายตาโอด 
(บ้านโคกเหนือ หมูที่ 
12)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจร
จร คสล.โดยปูผิวทาง
แบบแอสฟัสท์ติ
คคอนกรีต แยกนายริน  
ไสว ถึงนายปิ่น กลิ่น
ผยอม (บ้านโคกใต้
พัฒนา หมูที่ 14)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างสายที่
ทําการตํารวจ
ชุมชน-ตําบลรุง (บ้านทุง
ใหญพัฒนา หมูที่ 16)

349,900 349,900

โครงการกอสร้างสาย
นางอุทัง เลียบคลองสง
น้ํา (บ้านโนนสะอาด 
หมูที่ 10)

230,400 230,400

โครงการวางทอระบาย
น้ําในหมูบ้าน หมูที่ 3

430,300 430,300

โครงการสายตาโอด 
(บ้านโคกเหนือ หมูที่ 
12)

499,900 499,900

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจร
จร คสล.โดยปูผิวทาง
แบบแอสฟัสท์ติ
คคอนกรีต แยกนายริน  
ไสว ถึงนายปิ่น กลิ่น
ผยอม (บ้านโคกใต้
พัฒนา หมูที่ 14)

329,900 329,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจร
จร คสล.โดยปูผิวทาง
แบบแอสฟัสท์ติ
คคอนกรีต สายดินแดง
จากสามแยก ศพด.บ้าน
โคก (บ้านโคกใหม หมูที่ 
15)

โครงการปรับปรุงผิวจร
จร ถนน คสล.โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัสท์ติ
คคอนกรีตทางเข้าที่ทํา
การ อบต.ทุงใหญ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวม (สถานที่
กลาง) ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจร
จร คสล.โดยปูผิวทาง
แบบแอสฟัสท์ติ
คคอนกรีต สายดินแดง
จากสามแยก ศพด.บ้าน
โคก (บ้านโคกใหม หมูที่ 
15)

499,000 499,000

โครงการปรับปรุงผิวจร
จร ถนน คสล.โดยปูผิว
ทางแบบแอสฟัสท์ติ
คคอนกรีตทางเข้าที่ทํา
การ อบต.ทุงใหญ

499,100 499,100

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการรวม (สถานที่
กลาง) ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
อําเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2565

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพื่อการสนับ
สนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

5,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านกะมอล

369,600

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32)

961,800

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านทุงใหญ
มวง

907,200

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านปะทาย

546,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านรองตาซุน

747,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพื่อการสนับ
สนุนงบประมาณการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

5,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านกะมอล

369,600

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32)

961,800

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านทุงใหญ
มวง

907,200

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านปะทาย

546,000

เงินอุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านรองตาซุน

747,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานเทศกาลผล
ไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

20,000

โครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี ประจํางบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

12,000

โครงการจัดการแขงขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู
อุทยานแหงชาติเขาพระ
วิหาร

20,000

โครงการจัดงาน "วัน
ท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2565" อําเภอกันทร
ลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

3,000

รวม 21,032,610 17,268,595 95,000 15,512,470 419,000 4,682,410 60,000 55,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร

แผนงานการ
พาณิชย์

รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการงานเทศกาลผล
ไม้และของดีกันทรลักษ์ 
ประจําปีงบประมาณ 
2565

20,000

โครงการงานรัฐพิธีและ
ราชพิธี ประจํางบ
ประมาณ พ.ศ. 2565

12,000

โครงการจัดการแขงขัน
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู
อุทยานแหงชาติเขาพระ
วิหาร

20,000

โครงการจัดงาน "วัน
ท้องถิ่นไทย ประจําปี 
2565" อําเภอกันทร
ลักษ์จังหวัดศรีสะเกษ

3,000

รวม 8,490,200 62,000 228,000 67,905,285
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