
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 60,811,490 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,113,020 บาท
งบบุคลากร รวม 8,046,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ผู้บริหารฯ ดังนี
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา เดือนๆ 20,400 บาท
      เป็นเงิน 244,800 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
      เดือนละ 11,220 บ./คน เป็นเงิน 269,280 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ 
และรองนายกฯ ดังนี
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 1,750 บ. เป็นเงิน 21,000 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
      เดือนละ 880 บ./คน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 1,750 บ. เป็นเงิน 21,000 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
      เดือนละ 880 บ./คน เป็นเงิน 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 7,200 บ. เป็นเงิน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,096,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
(1) ประธานสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 11,220 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 9,180 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 7,200 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
(4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 31 อัตรา
      อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,266,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,639,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) หัวหน้าสํานักปลัด 
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(5) นักจัดการงานทัวไป 
(6) นักพัฒนาชุมชน 
(7) นิติกร 
(8) เจ้าพนักงานธุรการ 
(9) เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 57,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ 
ให้พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) เจ้าพนักงานธุรการ 
(3) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
(1) ปลัด อบต. เงินประจําตําแหน่ง 75,000 บาท
(2) ปลัด อบต. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง 63,000 บาท 
(3) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 42,000 บาท 
(4) หัวหน้าสํานักปลัด 42,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,284,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล 
(3) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
(4) นักการภารโรง
(5) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 3 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ยาม 
(2) พนักงานขับรถยนต์ 
(3) พนักงานขับรถบรรทุกนํา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 64,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง 
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล 
(2) นักการภารโรง 
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 ตําแหน่ง
(1) ยาม 
(2) พนักงานขับรถยนต์ 
(3) พนักงานขับรถบรรทุกนํา 
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งบดําเนินงาน รวม 4,692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 411,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 265,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
   องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
   ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
   ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
   ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
   เป็นครังคราว ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   เป็นเงิน  195,000 บาท  จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
   พนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
   โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
   ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และทีแก้ไขเพิมเติม
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าใช้สอย รวม 2,450,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น 
ค่าตู้สาขา ค่าเครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองของ อบต.ในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น การประชุมสภาฯ การประชุมของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ตามคําสังของ อบต.ทุ่งใหญ่ การต้อนรับ
ส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทีเกียวข้อง
กับการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
หรืออืนๆ ทีเกียวข้อง 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.5 หน้า 86 โครงการที 2 
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ อบต.สัญจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุม
ประชาคมและ อบต.สัญจร 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.5  หน้า 86 โครงการที 1
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง 
อบต.ทุ่งใหญ่ และตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.25560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.4 หน้า 85 โครงการที 1 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าวัสดุ รวม 1,116,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด 
ยางลบคลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส 
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน 
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์ 
ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขาตัง (กระดานดํา) 
ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชน 
ในสํานักงาน เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ 
กุญแจ ภาพเขียน, แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ 
กระดานดํา รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน 
หรือ หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี,
 ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือแขวน 
เครืองคํานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป 
พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ 
เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, 
เครืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขา 
หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) 
ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า 
เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า 
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา 
นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า
 เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า 
เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง  
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส 
ไมโครเวฟ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก  กระเบือง  
สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร 
ลูกดิง, ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ 
โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์
กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน 
นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี 
นํามันเครือง ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือ
ผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด 
เชือก เป็นต้น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองดักแมลง 
ตะแกรงร่อนเบนโธส กระชัง ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม 
เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ 
เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และทีเกียวข้อง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง 
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ 
เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM เป็นต้น เมาส์ 
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น 
แบบดีสเกตต์ แบบอาร์ดดีสต์ แบบชีดีรอม แบบออพติคอล 
เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบชีดีรอม ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามลักษณะหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุอืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นําตาล ชา ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 715,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
รวมทังเงินสมทบค่าสูบนําด้วยไฟฟ้าสถานีสูบนํา
ด้วยไฟฟ้าบ้านกะมอล ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายค่านําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น 
ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,341,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,341,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
จัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
- สามารถดูดฝุ่น หรือสามารถดูดฝุ่นและนํา
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ณ สิงหาคม 2559)
เครืองปรับอากาศ จํานวน 20,000 บาท
จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู
คุณลักษณะ ดังนี
1. เป็นราคารวมค่าติดตัง
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
     ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
3. ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด 
     ทังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
     เดียวกัน
4. สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความ
     สะอาดได้
5. การติดตังเครืองปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี
     - สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร
       สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
โต๊ะทํางาน จํานวน 7,500 บาท
จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 1 โต๊ะ เป็นเงิน 7,500 บาท
คุณลักษณะดังนี
1. โต๊ะเหล็กพร้อมกระจกวางหน้าโต๊ะ
2. ขนาด ไม่น้อยกว่า 150 x 760 x 750 เซนติเมตร
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
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โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 22,500 บาท
จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุดๆ ละ 8,500 บาท
คุณลักษณะ ดังนี
1) ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิว
2) มีฐานรองโต๊ะหมู่
3) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ณ สิงหาคม 2559)
จัดซือโต๊ะหมู่บูชา จํานวน 2 ชุดๆ ละ 7,000 บาท
คุณลักษณะ ดังนี
1) ทําด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 6 นิว
2) มีฐานรองโต๊ะหมู่
3) มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิน 
(ราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จํานวน 2,000,000 บาท
รถบรรทุกติดตังเครนไฮดรอลิค  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล  มีกําลังแรงม้า
ไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง  
สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับ
รถ)  ระหว่างหัวเก๋งและกระบะติดตังเครนไฮดรอลิค
มีประสิทธิภาพในการยกนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 4 ตัน  
ทีระยะยก 1 เมตร  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  
กระบะท้ายสามารถยกเทท้ายได้ด้วยระบบไฮดรอลิค  
ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็ก อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองเชือม จํานวน 9,000 บาท
จัดซือเครืองเชือม จํานวน 1 เครือง
- สามารถเชือมเหล็ก แสตนเลส อะลูมิเนียม ได้
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 5,500 บาท
จัดซือเลือยยนต์ จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
- เครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า
- ความยาวบาร์ไม่น้อยกว่า 10 นิว แต่ไม่เกิน 12 นิว
- สามารถเติมนํามันได้
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
สว่านไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท
จัดซือสว่านไฟฟ้า จํานวน 1 อัน
คุณลักษณะ
- ปรับระดับความเร็วได้ 2 ระดับ
- สามารถเจาะคอนกรีต ไม้ และเหล็กได้
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท
จัดซือเครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึน เป็นเครืงยนต์ดีเซล
2) รายละเอียดประกอบเครืองกําเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี
     (1) แผงสวิทซ์ 1 อัน
     (2) โวลท์มิเตอร์ 1 อัน
     (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน
     (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขวั 1 ชุด
     (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
     (6) คัตเอาต์ 1 อัน
     (7) ทีเสียบปลัก 2 จุด
3) คุณสมบัติทางเทคนิคทัวไป
     (1) ไฟ AC 220 โวลท์ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ์
     (2) มีเครืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage
 Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลียนแปลง ดังนี
         - ไม่เกิน + 5 , - 5 % 
     (3) ส่งกําลังขับโดยตรง (Direct Coupling)
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ
 สิงหาคม 2559)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล จํานวน 35,000 บาท
จัดซือกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
- หน้าจอแสดงผล
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 25 ล้านเมกะพิกเซล
- ออฟติคอลซูม ไม่น้อยกว่า 30 เท่า
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 24,000 บาท
จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จํานวน 1 ชุด
คุณลักษณะ
  1) ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
  2) เป็นเครืองฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์
เพือฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
  3) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
  4) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพทีTrue
  5) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขันตํา
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ณ สิงหาคม 2559)
เลนส์กล้องถ่ายภาพ จํานวน 13,000 บาท
จัดซือเลนส์กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1 เลนส์
คุณลักษณะ
ซูมได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า จํานวน 9,500 บาท
จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
    1) แบบข้อแข็ง
    2) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
    3) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
    4) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
    5) พร้อมใบมีด
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ณ สิงหาคม 2559)

ครุภัณฑ์สํารวจ
เทปวัดระยะ จํานวน 10,000 บาท
จัดซือเทปวัดระยะ ขนาด 100 เมตร จํานวน 2 อันๆ ละ 5,000 บาท
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เวอร์เนียคาลิปเปอร์ จํานวน 9,000 บาท
จัดซือเวอร์เนียคาลิปเปอร์ ขนาด 8 นิว 
จํานวน 2 อันๆ ละ 4,500 บาท
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 5 เครืองๆ ละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว 
จํานวน 1 หน่วย
ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 16,500 บาท
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 
จํานวน 5 เครือง ราคาเครืองละ 3,300 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB
  - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
     หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่   
    กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
(ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 11 มีนาคม 2559)
จอภาพ จํานวน 3,300 บาท
ซือจอภาพสําหรับคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 จอ
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 11 มีนาคม 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ดังนี
1. โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ประสานราชการ
    ส่วนท้องถินและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
    จัดซือจัดจ้างของ อปท.ระดับอําเภอ 
    เป็นเงิน 20,000 บาท ให้กับ อบต.นําอ้อม 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 86 โครงการที 3
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 4 ที 1)
2. โครงการรัฐพิธีและราชพิธี เป็นเงิน 5,000 บาท
     ให้กับ อําเภอกันทรลักษ์
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 72 โครงการที 1)
3. โครงการเทศกาลผลไม้ และของดีอําเภอกันทรลักษ์ 
     เป็นเงิน 8,000 บาท ให้กับ อําเภอกันทรลักษ์
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าที 72 โครงการที 3)
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,455,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,101,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,101,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,702,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 ตําแหน่ง ดังนี
(1) นักบริหารงานคลัง 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(6) เจ้าพนักงานธุรการ  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น 
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(2) เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 261,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.), เงิน
เพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 1,326,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 296,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว ฯลฯ เป็นเงิน 50,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงิน  166,000 บาท 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิได้รับตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือ
ให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง 
เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ 
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองของ อบต.ในโอกาสต่าง ๆ เช่น 
การประชุมสภาฯ การประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ตามคําสังของ อบต.ทุ่งใหญ่ การต้อนรับส่วนราชการ 
หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง 
การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 
และถือปฏิบัติตาม
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
   ที มท 0808.3/ว 462 ลงวันที 29 กุมภาพันธ์ 2551 
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67 
   ลงวันที 9 มกราคม 2555 
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที 4 
แนวทางที 4.3 ข้อ 5 หน้า 81)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ 
คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใสกระดาษคาร์บอน กระดาษไข 
นํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก ผ้าสําลี แปรงลบกระดาน 
ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน 
ตะแกรงวางเอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชน ในสํานักงาน 
เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ 
ภาพเขียน, แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํา 
รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือ หน่วยงาน 
แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน)
พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข (Calculator) 
หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระเป๋า ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน 
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา 
นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า
 เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า 
เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง  
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป 
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ 
เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์ แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง 
สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมมโมรีชิป เช่น RAM เป็นต้น เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์
 เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่าน
และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดีสเกตต์ แบบอาร์ดดีสต์ 
แบบชีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบชีดีรอม ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นําตาล ชา ฯลฯ
โดยถือปฏิบัติตามลักษณะหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 28,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,900 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีก้าหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
 (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกขอ้มูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายขอ้มูลจากกล้องไปยงัเครอื งคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจกุล้อง
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ณ สิงหาคม 2559)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 7,900 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 11 มีนาคม 2559)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 12,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) 
ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ณ วันที 11 มีนาคม 2559)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 524,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 499,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย นํา
ป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667ลงวันที 12 มีนามี 2545
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 220 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 149,200 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม 
เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ 
เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และทีเกียวข้อง)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 129,200 บาท
เพือจัดซือชุด อปพร.พร้อมอุปกรณ์ สําหรับอปพร.หมู่บ้านละ 4 คน
จํานวน 68 ชุดๆ ละ 1,900 บาท

งบลงทุน รวม 15,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ชุดดับเพลิง จํานวน 15,000 บาท
จัดซือชุดดับเพลิง จํานวน 5 ชุด ๆ ละ 3,000 บาท
คุณลักษณะ
- ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชันนอก ชันกันนําระบายอากาศ
และฉนวนกันความร้อน
- ประกอบด้วย เสือ และกางเกง ติดแถบสะท้อนแสง
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับส่วนราชการ ดังนี
1. โครงการการเพิมศักยภาพ
    ผู้นําหมู่บ้านและแกนนําภาคประชาชนเพือป้องกัน
    และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเงิน 5,000 บาท
    ให้กับ อําเภอกันทรลักษ์
2. โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
    จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    เป็นเงิน 5,000 บาท ให้กับ จังหวัดศรีสะเกษ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,703,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,074,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,074,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,032,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี
(1) นักบริหารงานการศึกษา
(2) นักวิชาการศึกษา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา  

งบดําเนินงาน รวม 629,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 279,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 234,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนฯ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 
และทีอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559 และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมและ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559
 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,395,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,256,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,256,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานครูส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง
(1) ครู คศ.1 
(2) ครูผู้ช่วย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 900,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต่างๆ ดังนี
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา 
- พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.), 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 5,364,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 244,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 และทีอืนๆ ทีเกียวข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 94,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมและ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559
 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าใช้สอย รวม 2,138,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 272,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อาหาร เครืองดืมต่างๆ 
ทีใช้ในการรับรองหรือเลียงรับรองสําหรับคณะกรรมการ
หรือคณะบุคคลต่างๆ ในการตรวจหรือประเมินผลด้านต่างๆ 
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2560 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.10 
หน้า 72 โครงการที 10
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,656,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันจํานวน 245 วัน 
สําหรับนักเรียนคนละ 20 บาท/คน/วัน 
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0893.4/ว 1431 ลงวันที 8 สิงหาคม 2559
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 2 
แนวทางที 2.2 หน้า 62 โครงการที 64)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าวัสดุ รวม 2,885,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ 
ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ 
มูฟวิงคอยส์  คอนเดนเซอร์  ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ 
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์, 
จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขา หรือก้าน 
หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง 
ไมโครโพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่างๆ 
แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า 
เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า 
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ 
เครืองสัญญาณเตือนภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด 
โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า
เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า 
เครืองปิงขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง  
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส 
ไมโครเวฟ ฯลฯ  
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,505,000 บาท
จัดซืออาหารเสริม(นม) 
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 260 วัน 
สําหรับ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง จํานวน 260 วัน 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี 
ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก  กระเบือง  สังกะสี  ตะปู  ค้อน  คีม  
ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น 
เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง, ท่อนําบาดาล 
ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ 
ราวพาดผ้า ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด 
สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ 
(รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชือมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง 
จุกต่างๆ สัตว์เลียงเพือการทดลอง วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
 สําลี และผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุดเครืองมือผ่าตัด 
ทีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope)
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง 
เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก เป็นต้น 
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองดักแมลง 
ตะแกรงร่อนเบนโธส กระชัง ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี 
ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ 
กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ 
เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง 
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้าหมายแชร์บอล เชือก
กระโดด ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ, นกหวีด 
นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล 
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง 
สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป
 เช่น RAM เป็นต้น เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจาย
สัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดีสเกตต์ แบบอาร์ดดีสต์ แบบชีดีรอม 
แบบออพติคอล เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบชีดีรอม  ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ 
สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลืนพลาสติก 
เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํา เบาะยูโด ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ 
นํายาสารเคมีดับเพลิง ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุดนตรี จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือฉิงฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง เช่น 
กลองสองหน้า รําวง กลองยาว กลองแวมบ้า, ลูกชัด ปารากัส 
ขลุ่ย ขิม ซอและยางสนซอ จะเข้และอุปกรณ์ เช่น ม้ดีด สาย 
นมจะเข้, โทน โหม่ง ปีมอญ อูคูเลเล่ ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 97,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและค่านําบาดาลให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น
 ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
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งบลงทุน รวม 1,468,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 214,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 51,000 บาท
จัดซือเครืองปรับอากาศจํานวน 3 เครืองๆ ละ 17,000 บาท 
คุณลักษณะ
- เป็นเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
  (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
- ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
- ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
   ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค
   ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตัง ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตซ์ 1 ตัว 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาว
ไม่เกิน 15 เมตร
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ณ สิงหาคม 2559)    

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 9,000 บาท
จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะ
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล
- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ
 (Image Sensor)
- มีระบบแฟลชในตัว
- สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือเมือต้องการเปลียน
- สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
- มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ณ สิงหาคม 2559)
โทรทัศน์แอล อีดี(LED TV) จํานวน 40,000 บาท
จัดซือโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) 
จํานวน 5 เครืองๆ ละ 8,000 บาท 
คุณลักษณะ
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution)
 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิว
- ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ
เพลง และภาพยนตร์
- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
(เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ณ สิงหาคม 2559)
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
คูลเลอร์ จํานวน 9,000 บาท
จัดซือคูลเลอร์นํา จํานวน 3 ใบๆ ละ 3,000 บาท ให้กับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คุณลักษณะ
- คูลเลอร์บรรจุนําไม่น้อยกว่า 14 ลิตร (26 ซม.)
(ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)
เตาแก๊ส จํานวน 4,000 บาท
จัดซือเตาแก๊ส ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
- เตาแก๊สพร้อมอุปกรณ์
- ไม่น้อยกว่า 2 หัวเตา
(ราคาและคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภัณฑ์)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 5 เครืองๆ ละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า18.5 นิว 
จํานวน 1 หน่วย
ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จํานวน 21,500 บาท
จัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 5 เครืองๆ 4,300 บาท 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
จํานวน 5 แห่ง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) 
  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
  หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ราคาและคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2559)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,254,100 บาท
ค่าถมดิน
ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปะทาย จํานวน 343,900 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 
หน้า 56 โครงการที 8

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระมอล จํานวน 10,900 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 
หน้า 57 โครงการที 18

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระมอล จํานวน 68,700 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 
หน้า 55 โครงการที 4
ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 68,700 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า  57  โครงการที  20
ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 68,700 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 
หน้า 57 โครงการที 21
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ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย จํานวน 68,700 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 
หน้า  57  โครงการที 22
ก่อสร้างห้องนําผู้ใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม จํานวน 68,700 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า  55  โครงการที 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ติดตังโครงหลังคาเหล็ก ศพด. บ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 54,900 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 57 โครงการที 17
ติดตังโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระมอล จํานวน 46,200 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที  14
ติดตังโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคก จํานวน 82,800 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที 16
ติดตังโครงหลังคาเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม จํานวน 54,900 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที 15
ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระมอล จํานวน 73,800 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที 13
ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคก จํานวน 114,900 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที 9
ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 37,600 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที 11
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ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านปะทาย จํานวน 31,600 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที 12
ติดเหล็กดัดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม จํานวน 59,100 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
หน้า 56 โครงการที 10

วันทีพิมพ์ : 7/12/2559  11:47:29 หน้า : 34/48



งบเงินอุดหนุน รวม 4,307,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,307,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,307,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อัตรามือละ 20 บาทต่อคน 
จํานวน 200 วัน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดําเนินการเอง
เป็นเงิน 3,892,000 บาท 
ประกอบด้วย 
    1) โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 
    2) โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง) 
    3) โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 
    4) โรงเรียนบ้านปะทาย 
    5) โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
และทีแก้ไขเพิมเติม และ อืนๆ ทีเกียวข้อง
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 หน้า ข้อ 63 หน้า 62

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียน เป็นเงิน 415,000 บาท
รายละเอียด ดังนี
1. ปลูกมะนาวในท่อซีเม็นต์เพือสนับสนุนรายได้ระหว่างเรียน
     เป็นเงิน 50,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับสภาพแวดล้อมระดับปฐมวัย
    เป็นเงิน 50,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)
3. เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทีเน้นทักษะกระบวนการนักเรียน
    ชันประถมศึกษาปีที 4-6 เป็นเงิน 13,000 บาท 
    ให้กับโรงเรียนบ้านกระมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน เป็นเงิน 17,000 บาท
    ให้กับ โรงเรียนบ้านกระมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    เป็นเงิน 50,000 บาท
    ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง)
6. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
    พอเพียง เป็นเงิน 60,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านปะทาย
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน เป็นเงิน 80,000 บาท
    ให้กับ โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
8. การพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน
    ประถมศึกษาปีที 4-6 เพือความก้าวหน้าสู่ประชาคมมอาเซียน
    เป็นเงิน 13,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านกระมอล 
    (กรป.กลางประชาอุทิศ)
9. เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทีเน้นทักษะกระบวนการ
    เป็นเงิน 13,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านกระมอล 
    (กรป.กลางประชาอุทิศ)
10. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
      ของนักเรียน เป็นเงิน 11,000 บาท ให้กับ โรงเรียน
      บ้านกระมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)
11. พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน เป็นเงิน 17,000 บาท
      ให้กับ โรงเรียนบ้านกระมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 274,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 274,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 174,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคล 
ช่วยเหลือสนับสนุน การปฏิบัติงานระบบแพทย์ฉุกเฉิน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
    ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
     และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
    และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ 
เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ 
เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชือมเงิน ถุงมือ 
กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียงเพือการทดลอง 
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําลี และผ้าพันแผล 
หลอดเอกซเรย์ ชุดเครืองมือผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว 
กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง 
เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆทีเกียวข้อง)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเยียมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยียมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตําบลทุ่งใหญ่ กลุ่มเป้าหมาย 
20 หลังคาเรือน
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2แนวทางที 2.6 ข้อ 1 หน้า 68
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,752,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,449,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,449,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 977,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล 4
 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง 
(2) นายช่างโยธา 
(3) เจ้าพนักงานธุรการ  
(4) เจ้าพนักงานการประปา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน รายละเอียด คือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง
(1) คนงานเครืองสูบนํา จํานวน 1 อัตรา 
(2) ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 ตําแหน่ง
(1) คนงานเครืองสูบนํา จํานวน 1 อัตรา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหน่ง ดังนี
(1) คนงานเครืองสูงนํา จํานวน 1 อัตรา 
(2) ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทัวไปตําแหน่งคนงานเครืองสูงนํา จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 303,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 243,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 124,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับผู้มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิได้รับตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลหรือผู้มี
สิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 943,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 485,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ 365 วัน ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 185,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ 365 วัน 
ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 2 หน้า 78
**(สํานักงานปลัด)
โครงการเกษตรอินทรีย์ เพือชีวิตพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการเกษตรอินทรีย์ 
เพือชีวิตพอเพียง 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 3แนวทางที 3.2 ข้อ 1 หน้า 78
**(สํานักงานปลัด)
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โครงการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชือเอดส์ และผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างขวัญ
และกําลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชือเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.6 ข้อ 1 หน้า 68
**(สํานักงานปลัด)
โครงการอบรมเพิมศักยภาพแกนนํากลุ่มพัฒนาสตรี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมเพิมศักยภาพ
แกนนํากลุ่มพัฒนาสตรี 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.7 ข้อ 1 หน้า 69
**(สํานักงานปลัด)
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอันเนืองมาจาก
พระราชดําริการรณงค์ปลูกหญ้าแฝก 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.8 ข้อ 1 หน้า 51
**(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 458,900 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 458,900 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองชําใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4) จํานวน 304,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 14 ที 32 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 6 ที 6)
**(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านปะทาย หมู่ที 3 จํานวน 154,900 บาท
กว้าง 9.40 เมตร ยาว 10.30 เมตร
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 54 ที 22 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
เปลียนแปลงและเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 12 ที 1)
**(กองช่าง)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนต้านยาเสพติด 
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.4 หน้า 66 โครงการที 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอกันทรลักษ์ ดังนี
1. โครงการการจัดการแข่งขันวิงเฉลิมพระเกียรติ 
     สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นเงิน 20,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการวันพ่อแห่งชาติ 
ประจําปี พ.ศ.2559
โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการวันแม่แห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ.2560

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 8,041,100 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท

1) ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร สายนาชํา 
(บ้านตาซุน หมู่ที 8) กว้าว 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร
เป็นเงิน 150,000 บาท
2) ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุกจากสามแยกป้ายบ้านทุ่งประทาย 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13) กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร
เป็นเงิน 100,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,164,800 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 5,164,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตลอดถึงบ้านซําตะวัน (บ้านม่วง หมู่
ที 5)

จํานวน 150,000 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 243.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 12 โครงการที 16 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 5 โครงการที 3)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางแปะ วันศรี (บ้านม่วง หมู่ที 5) จํานวน 200,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 320.40 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 16 โครงการที 2)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสําเภา ศิลาคํา (บ้านโนน
สะอาด หมู่ที 10)

จํานวน 280,500 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 453.20 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.25 เมตร 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 23 โครงการที 108
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 7 โครงการที 12)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าป่าช้า (บ้านร่อง หมู่ที 2) จํานวน 300,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 484.00 ตร.ม. 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 0.30 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 19 โครงการที 79
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 6 โครงการที 11)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร บ้านตาซุน หมู่ที 8 จํานวน 150,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 16 โครงการที 3)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ (บ้านทุ่ง
ใหญ่เก่า หมู่ที 17)

จํานวน 150,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58.60 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 234.40 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 24 โครงการที 112
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 7 โครงการที 14)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายทวีศักดิ ถุงทรัพย์ ถึงบ้าน
นางทองโม ยีสุ่น (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13)

จํานวน 111,500 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43.90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 175.60 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.30 เมตร 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 13 โครงการที 24
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 5 โครงการที 4)

วันทีพิมพ์ : 7/12/2559  11:47:29 หน้า : 41/48



ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางจันทร์ทอง ยอดย้อย (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ที 16)

จํานวน 350,200 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 189.80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 569.40 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 24 โครงการที 111
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 7 โครงการที 13)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชอน ระกํา (บ้านม่วง หมู่ที 5) จํานวน 38,300 บาท
กว้าง 2.40 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 62.40 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 16 ที 52
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 6 โครงการที 9)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายธง ครองเชือ (บ้านร่อง หมู่ที 2) จํานวน 100,000 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 165.00 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทางลูกรัง
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1หน้า 15 โครงการที 43
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 6 โครงการที 6)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเลน ยอดแก่น (บ้านปะทาย หมู่ที 3) จํานวน 41,000 บาท
กว้าง 2.00 เมตร ยาว 33.20 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 66.40 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 16 โครงการที 1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสุพรรณเจริญ ครองเมือง (บ้านร่อง 
หมู่ที 2)

จํานวน 130,000 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 11 โครงการที 34 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 
หน้า 6 โครงการที 7)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปริน ยอดจาน ถึงบ้านนายบุญ
เยือน ยอดแก่น (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13)

จํานวน 188,500 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 296.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 12 โครงการที 9
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 5 โครงการที 2)
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโสม อุดร (บ้านปะทาย หมู่ที 3) จํานวน 58,400 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พืนทีไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 24 โครงการที 114
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 7 โครงการที 15)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงปุ๋ย (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14) จํานวน 300,000 บาท
ช่วงที 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที 2 กว้าง 4.00 มตร ยาว 40.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 488.20 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 11 โครงการที 4
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 5 โครงการที 1)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านนางสําเนียง จันทะกําแพง 
(บ้านกระมอล หมู่ที 7)

จํานวน 95,700 บาท

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 155.00 ตารางเมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 16 โครงการที 54
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 6 โครงการที 10)
ก่อสร้างถนนดินทางเข้าแปลงเกษตรทางไปทุ่งหนองหว้า (บ้านปะทาย หมู่ที 
3)

จํานวน 245,700 บาท

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 276.00 เมตร 
สูงเฉลีย 0.60 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 14 โครงการที 28
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 5 โครงการที 5)
ก่อสร้างถนนเรียบคลองลงหินคลุุกสายนางละมัยถึงนานายจํารูญ รัตพันธ์ 
(บ้านกระมอล หมู่ที 7)

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 739.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 25 โครงการที 119
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 7 โครงการที 17)
ก่อสร้างถนนลูกรังลงหินคลุกสายไร่นายบัวพันธ์ถึงไร่นางดวงจิตร (บ้านกระ
มอล หมู่ที 7)

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 25 โครงการที 118
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.1 หน้า 7 โครงการที 16)
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วางท่อระบายนําซอยหน้าวัดผือเก่าธรรมาราม (บ้านผือเก่า หมู่ที 6) จํานวน 500,000 บาท
ท่อระบายนํา คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง 320.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 45 โครงการที 1
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 1 โครงการที 1)
วางท่อระบายนําพร้อมบ่อพักหน้าบ้านนางสวัสลี คูณสุข ถึง นางตรา กายะ
ชาติ (บ้านโคก หมู่ที 1)

จํานวน 400,000 บาท

ท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะทาง 278.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 45 ที 2 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 11 ที 2)
วางท่อระบายนําพร้อมฝาปิดสายหน้าบ้านนางสมศรี อินทร์ชืน ถึง นาย
ประมาณ วันศุกร์ (บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10)

จํานวน 119,500 บาท

ท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง 80.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 48 โครงการที 24
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 11 โครงการที 5)
วางท่อระบายนําสายนางคําใบ คืนผล ถึงสวนนางชํานาญ วงศ์พูนสุข (บ้าน
โคกเหนือ หมู่ที 12)

จํานวน 49,700 บาท

ท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง 32.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 45 โครงการที 5
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 11 โครงการที 4)
วางท่อระบายนําสายห้วยแรด (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11) จํานวน 300,000 บาท
ท่อระบายนํา คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง 209.00 เมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 45 โครงการที 3
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.6 หน้า 11 โครงการที 3)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ขยายท่อจ่ายนําระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านร่อง หมู่ที 2) จํานวน 34,500 บาท
สายนายสุทธิชัย ครองเมือง 
ท่อ pvc ขนาด 2 นิว 
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 34 โครงการที 7
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 10 โครงการที 2)
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ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางสอน (บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15) จํานวน 176,700 บาท
ช่วงที 1 กว้าง 1.16 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที 2 กว้าง 1.50 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 275.26 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 26 โครงการที 2
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 8 โครงการที 2)
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายทาถึงนางจุฬารัตน์ 
(บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15)

จํานวน 123,300 บาท

ช่วงที 1 กว้าง 0.70 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที 2 กว้าง 1.00 เมตร ยาว 166.60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รวมพืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 184.10 ตารางเมตร
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 27 โครงการที 11
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 9 โครงการที 5)
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายประยุทธ อ่อนทรวง 
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4)

จํานวน 95,800 บาท

กว้าง 1.00 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 26 โครงการที 5
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 8 โครงการที 4)
ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดบ้านร่อง (บ้านร่อง หมู่ที 
2)

จํานวน 65,500 บาท

กว้าง 0.60 เมตร ยาว 151.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 90.90 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง 
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 26 โครงการที 2 
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 หน้า 8 โครงการที 3)
ติดตังฝาปิดรางระบายนําสายหน้าศาลาประชาคม (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 
16)

จํานวน 100,000 บาท

ระยะทาง 90 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า 49 ที 2
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 12 ที 1)
รือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนําและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทับหลังท่อระบายนํา (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17)

จํานวน 10,000 บาท

รือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนํา 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
และเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อระบายนํา
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 หน้า 17 ที 1)
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วางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 100,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
(แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.4 หน้า 34 โครงการที 2
และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลง
และเพิมเติม ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.4 หน้า 10 โครงการที 1)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,626,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,626,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,626,300 บาท

1.   ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน สาย
      นายสุทธิชัย ครองเมือง - นายสิน ครองเมือง บ้านร่อง หมู่ที 2
      เป็นเงิน 70,000 บาท 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
      แนวทางที 1.5 หน้า 39 โครงการที 27
2.   ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านม่วง หมู่ที 5 
      เป็นเงิน 111,700 บาท 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
      แนวทางที 1.5 หน้า 36 โครงการที 5
3.   ติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านกระมอล หมู่ที 7
      เป็นเงิน 204,300 บาท 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
      แนวทางที 1.5 หน้า 39 โครงการที 28
4.   ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร สายนาชํา บ้านตาซุน หมู่ที 8
      เป็นเงิน 100,000 บาท 
5.   ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรสายโคกตลอด บ้านทุ่งใหญ่2 
      หมู่ที 9 เป็นเงิน 640,000 บาท
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
      แนวทางที 1.5 หน้า 36 โครงการที 2
6.   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
      บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 เป็นเงิน 100,000 บาท
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เปลียนแปลงและเพิมเติม
      ฉบับที 1 ยุทธศาสตร์ที 1
      แนวทางที 1.5 หน้า 19 โครงการที 2
7.   ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรสายห้วยไม้งาม ถึงบ้านชําม่วง
      ตําบลชํา เป็นเงิน 100,000 บาท 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1
      แนวทางที 1.5 หน้า 38 โครงการที 18
8.   ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรสายห้วยสะกุย
      บ้านโคกเหนือ หมู่ที 12 เป็นเงิน 500,000 บาท
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      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 
      แนวทางที 1.5 หน้า 38 โครงการที 19
13. ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร
      สายนางจันทร์เพ็ญ - นายโฮม บุตรมณี 
      บ้านโคกเหนือ หมู่ที 12 เป็นเงิน 125,150 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 
      แนวทางที 1.5 หน้า 44 โครงการที 59
14. ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร
      สายวิจิตร แก้วดี - นายสุรพล กายชาติ บ้านโคกเหนือ หมู่ที 12 
      เป็นเงิน 125,150 บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
      ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.5 หน้า 44 โครงการที 58
15. ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตสาย
      บ้านนายสัน สารศาสตร์ - บ้านนายนวน สารศาสตร์ 
      บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14 เป็นเงิน 100,000 บาท
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 
      แนวทางที 1.5 หน้า 38 โครงการที 20
16. ติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15 
      เป็นเงิน 100,000 บาท แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 
      ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.5 หน้า 36 โครงการที 3
17. ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร 
      บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 เป็นเงิน 200,000 บาท
18. ติดตังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 
      เป็นเงิน 100,000.00 บาท 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
      ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.5 หน้า 44 โครงการที 60
19. ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 
      เป็นเงิน 50,000 บาท 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที 1 
      แนวทางที 1.5 หน้า 38 ที 21    

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,297,970 บาท
งบกลาง รวม 15,297,970 บาท
งบกลาง รวม 15,297,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 155,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 
และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,344,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ(เบียยังชีพผู้สูงอายุ) ให้กับผู้สูงอายุตําบลทุ่งใหญ่ 
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,475,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบียยังชีพผู้พิการ) 
ให้กับผู้พิการตําบลทุ่งใหญ่ 
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1502 
ลงวันที 2 สิงหาคม 2559)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตําบลทุ่งใหญ่
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2559)

สํารองจ่าย จํานวน 813,155 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย 
นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟ
ป่า (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0313.4/ว667ลงวันที 12 มีนามี 2545, 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547 
หนังสือกรมส่เงสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.2/ว 220 ลงวันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3358 
ลงวันที 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม 2554)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน ประจําปี 2560 (สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินทีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถินได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณี พนักงานส่วนตําบลถึงแก่ความตาย
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 227,615 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) (ร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน) 
ตามหนังสือดัวนี
1. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 19 กันยายน 2557 
2. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวันที 19 กันยายน 2557 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 
    ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557
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