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อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
- ประธานสภา อบต.เป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภา อบต.เป็นเงิน 110,160 บาท
- เลขานุการสภา อบต.เป็นเงิน 86,400 บาท
- สมาชิกสภา อบต.ฯ จํานวน 32 คน เป็นเงิน 2,678,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,009,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ตังไว้ 21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
อัตรา ตังไว้ 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

(1) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

(1) เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้
244,800 บาท
(2) เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตัง
ไว้ 269,280 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,694,320 บาท
งบบุคลากร รวม 7,101,120 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 11,075,220 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 39,261,942 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ดังนี
(1) ตําแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล(ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล)
(2) ตําแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล(รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล)
(3) ตําแหน่ง นักบริหารงานทัวไป(หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวของพนักงานส่วนตําบล ดังนี
(1) เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ตังไว้ 55,800 บาท
(2) เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป ตังไว้ 63,120 บาท
(3) เจ้าพนักงานธุรการ ตังไว้ 18,000 บาท
(4) นิติกร ตังไว้ 11,160 บาท
(5) นักพัฒนาชุมชน ตังไว้ 22,080 บาท
(6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้ 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานส่วนตําบล
ดังนี
(7) เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ตังไว้ 9,600 บาท
(8) เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป  ตังไว้ 9,600 บาท
(9) เจ้าพนักงานธุรการ ตังไว้ 2,520 บาท
(10) นิติกร ตังไว้ 3,840 บาท
(11) นักพัฒนาชุมชน ตังไว้ 6,360 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 222,600 บาท

เพือจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
ตําแหน่งละ 1 อัตรา ดังนี
(1) นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล(ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล) จํานวน 342,720 บาท
(2) นักบริหารงาน อบต.(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล) จํานวน
302,280 บาท
(3) นักบริหารงานทัวไป(หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต) จํานวน
216,720 บาท
(4) เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 146,640 บาท
(5) นักพัฒนาชุมชน จํานวน 180,600 บาท
(6) เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป จํานวน 137,400 บาท
(7) นิติกร จํานวน 194,280 บาท
(8) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 114,480 บาท
(9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 114,480
บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,749,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,406,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15 พฤษภาคม
2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่แต่งตังขึนเพือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

ค่าเบียประชุม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ, เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 205,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 362,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,645,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าคอรงชีพชัวคราวให้กับพนักงานจ้าง ดังนี
(1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ตังไว้ 37,680
บาท
(2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ตังไว้ 37,680 บาท
(3) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูลงิน ตังไว้ 18,000 บาท
(4) ตําแหน่ง คนงานเครืองสูบนํา จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 73,560 บาท
(5) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตังไว้ 38,880 บาท
(6) ตําแหน่ง นักการภารโรง ตังไว้ 38,880 บาท
(7) ตําแหน่ง ยาม ตังไว้ 43,920 บาท
(8) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตังไว้ 43,920 บาท
(9) ตําแหน่ง คนงานขับรถนํา ตังไว้ 79,920 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 407,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งละ 1 อัตรา
ดังนี
(1) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน ตังไว้
142,320  บาท
(2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ตังไว้ 142,320 บาท
(3) ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล ตังไว้ 101,160 บาท
(4) ตําแหน่ง คนงานเครืองสูบนํา ตังไว้ 9,800 บาท
(5) ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตังไว้ 69,120 บาท
(6) ตําแหน่ง นักการภารโรง ตังไว้ 69,120 บาท
(7) ตําแหน่ง พนักงานขับรถนํา ตังไว้ 69,120 บาท
(8) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตังไว้ 100,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่งละ 1 อัตรา ดังนี
(9) ตําแหน่ง ยาม ตังไว้ 64,080 บาท
(10) ตําแหน่ง คนงานเครืองสูบนํา ตังไว้ 64,080 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 901,200 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตําบล,
การจัดทําแผนชุมชนภายในเขตตําบลทุ่งใหญ่

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ อบต.สัญจร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบียเลียงและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.1 ข้อ 1 หน้า
79

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างฯ, สมาชิกสภา
อบต., นายก อบต., รองนายก อบต., ฯลฯ ในสํานักงานปลัด อบต. ไป
เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา ทังในประเทศและต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรและสัมมนา จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบล, พนักงานจ้างฯ, สมาชิกสภา อบต., นายก อบต.,
รองนายก อบต. ฯลฯ ในสํานักงานปลัด อบต.

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองของ อบต.ในโอกาสต่าง ๆ เช่น การประชุม
สภาฯ การประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆตามคําสังของ อบต.ทุ่ง
ใหญ่ การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน เป็นต้น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าล้าง อัด ขยายรูป ถ่ายเอกสาร ถ่ายพิมพ์เขียว ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายทีใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างทําของต่างๆ ค่าบริการฉีดพ่นยุง
ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิม
เติม ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,900,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล,
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
จากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล,
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง, ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ่ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดที
ซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน
เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า, เทป
พันสายไฟฟ้า, ปลักไฟฟ้า, สวิทช์ไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืม เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลีหรือม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
แผงกันห้อง (Partition) กระเป๋า ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น อาคารทีทําการ
และสิงก่อสร้างอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครือง
คอมพิวเตอร์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ตู้ โต๊ะ รถตัดหญ้า เครืองขยาย
เสียง เต็นท์ ผ้าใบมุงเต็นท์ ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน เช่น วัสดุต่างๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามา
หรือออกจากประเทศไทย และค่าพวงมาลาหรือพานประดับพุ่มดอกไม้
สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์หรือค่าพวงมาลา สําหรับวางศพผู้มีเกียรติ
ต่างๆ ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่กองคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0407/ว 1284 ลว.10 พฤศจิกายน 2530

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่

จํานวน 400,000 บาท
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จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ต่าง
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและนําดืมสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ รวมทังเงินสบทบค่าสูบนําด้วยไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านกะ
มอล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 673,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ
หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถ้วยกาแฟ กาแฟ คอฟฟีเมท
นําตาล ชา นําดืมฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM เป็นต้น เมาส์
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดีสเกตต์
แบบอาร์ดดีสต์ แบบชีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูล
แบบชีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึก
โขน ละครฯลฯ

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ทีใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ฟิล์มถ่ายรูป ม้วนเทปวีดีโอ เครืองอุปกรณ์ใน
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี ไม้
อัด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนทีใช้ในการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมทังใช้ฉีดพ่นยุง แมลง เช่น นํามันดีเซล,
นํามันเบนซิน, แก๊สหุงต้ม, นํามันเครือง ฯลฯ และหน่วยงานอืนทีปฏิบัติ
งานทีเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตําบล

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน หัว
เทียน ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
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- สามารถซักผ้าแห้งได้ครังละไม่ตํากว่า 9 กิโลกรัม
- เป็นเครืองซักผ้าและสลัดผ้าในตัว
(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด)

จัดซือเครืองซักผ้า จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จํานวน  2  เครือง ๆละ  12,000  บาท  รวมเป็นเงิน  24,000  บาท
รายละเอียด ดังนี
-  ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32  นิว
-  ค่าความสว่าง(Brightness) ไม่ตํากว่า 450 cd/m2
-  ค่าคอนทราสต์(Contrast) ไม่ตํากว่า 1000:1
-  ความเร็วการแสดงผล หรือค่าของเวลาในการตอบสนอง
(Response Time)ขันตํา 8 มิลลิวินาที(ms)
-  ช่องรับสัญญาณอย่างน้อยประกอบด้วย ช่องรับสัญญาณโทรทัศน์
VCD DVD และ Computer
-  ระบบเสียงแบบมีลําโพงในตัวเครือง

จัดซือโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) จํานวน 24,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

-  PA Speaker System 450/900 W RMS 15”
-  มีไมค์ลอยแบบมือถือ 2 ตัว
-  สามารถเล่น USB MP3 Player
-  มีช่อง Input ไมค์สาย 2 ช่อง
-  มีช่อง Line in
-  มีปุ่มปรับ ทุ้ม-แหลม
-  มีปุ่มปรับ เอ็กโค่(เสียงก้อง)
(ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซือตามราคาท้องตลาด

จัดซือตู้ลําโพงอเนกประสงค์ แบบเคลือนที/พกพา จํานวน 14,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศขนาด 12,000 BTU พร้อมติดตัง  จํานวน
4 เครือง ๆ ละ 17,900 บาท  รวมเป็นเงิน  71,600  บาท  รายละเอียด
ดังนี
- เครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000
BTU
- ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 2134 –
2545
- ฉลากประหยัดไฟเบอร์  5

ซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 71,600 บาท

จัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมชุดบันทึกผ่านอินเตอร์เน็ตพร้อมค่าติดตัง
รายละเอียด ดังนี
-  ต่อกล้องได้ไม่น้อยกว่า  8  กล้อง
-  เครืองบันทึกภาพ
-  จอแสดงภาพ จํานวน 1 จอ
-  หน่วยความจําไม่น้อยกว่า  2 TB

จัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมชุดบันทึกผ่านอินเตอร์เน็ต จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 284,100 บาท
งบลงทุน รวม 284,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตตําบล และอืนๆ
ทีเกียวข้องกับการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
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รายละเอียด ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)
และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วย
ความจํา แบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB จํานวน 1 หน่วย
-  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิดSATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
-  มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว จํานวน 1 หน่วย

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขนาด 8 นิว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,100 วัตต์
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที ตัดไม้ได้หนาไม่น้อยกว่า
65 มิลลิเมตร

จัดซือเลือยวงเดือนไฟฟ้า จํานวน 6,500 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

จํานวน  2  เครือง ๆละ  6,500 บาท  รวมเป็นเงิน 13,000 บาท ราย
ละเอียด ดังนี
-  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
-  เป็นรุ่นทีได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

จัดซือตู้เย็น จํานวน 13,000 บาท

-  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบเข็น
-  เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 5 แรงม้า
-  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิว
-  รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิว
-  ความจุถังนํามันเครืองยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบแบบล้อจักรยาน จํานวน 10,000 บาท

จํานวน  1  เครือง ๆละ  9,500  บาท รายละเอียด ดังนี
                -  เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
-  เครืองยนต์ขนาดไม่ตํากว่า 1.5 แรงม้า
-  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 30 ซีซี.
-  พร้อมใบมีด

จัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้าง ทีปฏิบัติหน้าทีในตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ตามหนังสือสํานัก
งาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว 230 ลงวันที
26 ตุลาคม 2548 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0809.3/ว115 ลงวันที 14 กรกฎาคม 2551

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 81,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารให้กับตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง จํานวน 3,500 บาท ต่อเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.),
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.), เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล 4 ตําแหน่ง ดังนี
- นักวิชาการเงินฯ  จํานวน 33,960 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ  จํานวน 59,100 บาท
- เจ้าพนักงานการเงิน ฯ จํานวน 59,100 บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 10,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 162,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือนของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 ตําแหน่ง ดังนี
- ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 145,440 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 156,900 บาท
- เจ้าพนักงานการเงิน ฯ จํานวน 77,040 บาท
- เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 77,040 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ จํานวน 129,000 บาท
- เจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 194,340 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 779,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,090,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,090,660 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 1,490,660 บาท

(1) อุดหนุนกิจการโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซือหรือการจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในระดับอําเภอ ประจําปี พ.ศ.2557 ตังไว้
20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
ประสานงานราชการส่วนท้องถิน ประจําปี พ.ศ.2557 ให้แก่ทีทําการ
ปกครองอําเภอกันทรลักษ์
(2) อุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนเกียวกับ
งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนทัวไป ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษ์  ตังไว้ 20,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการ
เพิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนเกียวกับงานทะเบียนราษฎรและ
ทะเบียนทัวไป ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์
(3) อุดหนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้อําเภอกันทรลักษ์ ให้แก่ทีทํา
การปกครองอําเภอกันทรลักษ์  ตังไว้ 5,000 บาท  เพือจ่ายเป็นค่าสนับ
สนุนโครงการเทศกาลงานผลไม้อําเภอกันทรลักษ์ ให้แก่ทีทําการ
ปกครองอําเภอกันทรลักษ์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ ทีใช้ในการ
รับรองหรือเลียงรับรองสําหรับคณะกรรมการหรือคณะบุคคลต่างๆ ใน
การตรวจหรือประเมินผลด้านต่างๆ ให้กับกองคลัง

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

รายละเอียด 4 ส่วน แยกเป็น
1. เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซัก
ฟอก, ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าว
ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) ตังไว้
รวม 15,000 บาท ให้กับกองคลัง
2. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตังไว้รวม 10,000 บาท
3. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์และค่าติดตัง
เครืองรับสัญญาณต่างๆ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่าเครืองโทรศัพท์พ่วงภาย
ใน และเครืองโทรศัพท์ภายใน ตังไว้ 20,000 บาท ให้กับกองคลัง

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนส่วนท้อง
ถินทีมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15 พฤษภาคม
2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ, เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.),
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับผู้ทีปฏิบัติหน้าทีในตําแหน่ง ผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีพัสดุ ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.3/ว 230 ลงวันที 26 ตุลาคม 2548 และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว115 ลงวันที
14 กรกฎาคม 2551

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ่ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดที
ซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน
เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืม เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลีหรือม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
แผงกันห้อง (Partition) กระเป๋า ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 98,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน, จ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกในกรณีเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง ยกเว้น ค่าสิงของในการซ่อมแซมบํารุง
รักษาฯ ให้จ่ายจากหมวดค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามา
หรือออกจากประเทศไทย และค่าพวงมาลาหรือพานประดับพุ่มดอกไม้
สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์หรือค่าพวงมาลา สําหรับวางศพผู้มีเกียรติ
ต่างๆ ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่กองคลัง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0407/ว 1284 ลว.10 พฤศจิกายน 2530

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง เช่น ค่า
เบียเลียงพยาน เป็นต้น ให้กับกองคลัง

ค่าเบียเลียงพยาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ให้กับกองคลัง

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาหรือ
คดีแพ่ง ให้กับบุคคลภายนอกหรือประชาชนทีได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าทีของพนักงานส่วนท้องถิน ให้กับกองคลัง

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
ที 4.3 หน้า 83

ก่อสร้างรัวทีทําการสถานีตํารวจชุมชนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเค
เบิลทีวี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการ
ใช้บริการ ให้กับผู้บริหาร ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 1515 ลงวันที 26
พฤษภาคม 2553 เรืองการติดตังและการเบิกค่าใช้บริการเครืองมือสือ
สารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์เช่น ส่งหนังสือต่างๆ ซืออากรต่างๆ
เป็นต้น ให้กับกองคลัง

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ
หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถ้วยกาแฟ กาแฟ คอฟฟีเมท
นําตาล ชา นําดืมฯลฯ ให้กับกองคลัง อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM เป็นต้น เมาส์
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดีสเกตต์
แบบอาร์ดดีสต์ แบบชีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูล
แบบชีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ให้กับกองคลัง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึก
โขน ละครฯลฯ ให้กับพนักงานส่วนตําบลทีดํารงตําแหน่งสูงขึนให้กับ
กองคลัง

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโม
รีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครือง
กรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ให้กับกองคลัง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารให้กับตําแหน่งหัวหน้าส่วนการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 3,500 บาทต่อเดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว, เงินเพิมค่า
วิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิมสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ ให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ดังนี
1. ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ จํานวน 20,160 บาท
2. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ จํานวน 10,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน
ของพนักงานส่วนตําบล 3 ตําแหน่ง ดังนี
1. ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ จํานวน 120,240 บาท
2. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาฯ จํานวน 94,320 บาท
3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 196,080 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 410,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 500,800 บาท
งบบุคลากร รวม 500,800 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 9,865,380 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ วัสดุสิงพิมพ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับโครงการตังจุดบริการประชาชน
เพือบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ งานเทศกาล งานบุญประเพณีของท้องถิน เป็นต้น อยู่ในแผน
พัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.1 ข้อ 12 หน้า 80

ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดบริการประชาชน จํานวน 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย
นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า
* หนังสือ สถ. “ด่วนมาก” ที มท ๐๓๑๓.๔/ว ๖๖๗ ลง ๑๒ มี.ค.๒๕๔๕,
นส.“ด่วนมาก” ที มท๐๘๐๘.๓/ว ๓๒๓ ลง ๑๕ มี.ค.๒๕๔๗ , นส.“ด่วน
ทีสุด” ที มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๘๑๖ ลง ๑๕ ต.ค.๒๕๕๕, นส.”ด่วนทีสุด” ที
มท ๐๘๙๑.๒/ว๓๑๘๖ ลง ๒๖ พ.ย.๒๕๕๕, นส.มท. “ด่วนทีสุด” ที มท
๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๕๘ ลง ๒๙ ต.ค.๒๕๕๓, นส. “ด่วนทีสุด” ที มท
๐๘๐๘.๒/ว ๔๒๒๔ ลง ๑๐ ต.ค.๒๕๕๔

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 265,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด อําเภอกันทรลักษ์ (ศพส.อ) อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุททธ
ศาสตร์ที 4 แนวทางที 1.1 หน้า 81 ข้อ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับเงินตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
ได้รับเงินตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15 พฤษภาคม
2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ, เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวับ, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,573,580 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าทีผู้ดูแลเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 7
อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติหน้าทีในตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พร้อมทังปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง
จํานวน 7 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
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1.เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าเล่มปกหนังสือ, ค่า
ซักฟอก, ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, ค่าระบางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) ให้กับส่วนการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงิน 52,000
บาท แยกเป็น
   - ส่วนการศึกษาฯ จํานวน 20,000 บาท
   - ศพด.บ้านโคก จํานวน 10,000 บาท
   - ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 10,000 บาท
   - ศพด.บ้านปะทาย จํานวน 6,000 บาท
   - ศพด.บ้านร่อง ตาซุนฯ จํานวน 6,000 บาท
2. เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาให้กับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
เป็นเงิน 5,000 บาท
3. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาคนงานหรือ
บุคคลทีปฏิบัติงานให้กับส่วนการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 อัตรา รวมเป็นเงิน 312,000 บาท แยกเป็น
   - ศพด.บ้านโคก จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 6,500 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 78,000 บาท
   - ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 6,500 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 78,000 บาท
   - ศพด.บ้านปะทาย จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 6,500 บาท 12 เดือน
เป็นเงิน 78,000 บาท
   - ศพด.บ้านร่อง ตาซุนฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 6,500 บาท 12
เดือน เป็นเงิน 78,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที 27
พฤษภาคม 2541 เรืองการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4. เพือจ่ายเป็นค่าติดตังไฟฟ้า เป็นเงิน 80,000 บาท แยกเป็น ดังนี
   - ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสภานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึง
เป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า เป็นเงิน 20,000 บาท
   - ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่าธรรมเนียม
รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การขยายเขต
ไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ดังนี
       > ศพด.บ้านโคก จํานวน 15,000 บาท
       > ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 15,000 บาท
       > ศพด.บ้านปะทาย จํานวน 15,000 บาท
       > ศพด.บ้านร่อง ตาซุนฯ จํานวน 15,000 บาท
5. ค่าติดตังประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, บ้านทุ่งใหญ่,
บ้านปะทายและบ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม เช่น ค่าวางท่อประปา รวม
ถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา และค่าจ้างเหมาเดินท่อ
ประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ เป็นต้น
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 479,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 764,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 14/1/2558  11:13:14 หน้า : 16/35

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก, บ้านทุ่งใหญ่, บ้านปะทาย, บ้านร่อง-ตาซุน-ห้วยไม้งาม อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 24 หน้า 70

โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดนิเทศการจัดทําแผนประสบการณ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, บ้านทุ่งใหญ่, บ้านปะทาย, บ้านร่อง-
ตาซุน-ห้วยไม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 2,000 บาท อยู่ในแผน
พัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 21 หน้า 69

โครงการจัดนิเทศการจัดทําแผนประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามา
หรือออกจากประเทศไทย และค่าพวงมาลาหรือพานประดับพุ่มดอกไม้
สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์หรือค่าพวงมาลา สําหรับวางศพผู้มีเกียรติ
ต่างๆ ทีทําคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปรากฏในแผนงานการศึกษา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
0407/ว 1284 ลว.10 พฤศจิกายน 2530

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง เช่น ค่า
เบียเลียงพยาน เป็นต้น สําหรับส่วนการศึกษา ศาสนา ฯ

ค่าเบียเลียงพยาน จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วน
ตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานจัดนิทรรศการ และประกวด
การแข่งขันต่างๆ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขันต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาหรือ
คดีแพ่ง ให้กับบุคคลภายนอกหรือประชาชนทีได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติหน้าทีของพนักงานส่วนท้องถิน สําหรับส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 2,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆ ทีใช้ในการรับรอง
หรือเลียงรับรองสําหรับคณะกรรมการหรือคณะบุคคลต่างๆ ในการ
ตรวจหรือประเมินผลด้านต่างๆ ของศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านโคก, บ้านทุ่ง
ใหญ่, บ้านปะทาย และบ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม จํานวน 20,000
บาท
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเปิดทีทําการใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน, จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานของ
บุคคลภายนอกในกรณีที อบต.ทุ่งใหญ่เป็นผู้ดํา
เนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเอง กรณีนี ยกเว้น ค่าสิงของใน
การซ่อมแซมบํารุงรักษาฯ ให้จ่ายจากหมวดค่าวัสดุ  รายละเอียด  แยก
เป็น
 - ส่วนการศึกษาฯ  จํานวน 20,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก     จํานวน 10,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 10,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย จํานวน 10,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 10,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก ในการรักษาด้านสาธารณสุข
และปรับสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, บ้านทุ่งใหญ่,
บ้านปะทาย, บ้านร่อง-ตาซุน-ห้วยฯ ศูนย์ฯ ละ 3,000 บาท อยู่ในแผน
พัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 35 หน้า 71

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดและ
ตกแต่งชันเรียนตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, บ้านทุ่งใหญ่, บ้านปะทาย, บ้านร่อง-ตาซุน-
ห้วยไม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 2,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 34 หน้า 71

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฟันสะอาด ยิมสวย ในการ
ฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กในการดูแลและรักษาฟันของลูก สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, บ้านทุ่งใหญ่, บ้านปะทาย, บ้านร่อง-ตาซุน-
ห้วยไม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 2,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 31 หน้า 70

โครงการฟันสะอาด ยิมสวย จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กและหรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคก, บ้านทุ่งใหญ่, บ้านปะทาย, บ้านร่อง-ตาซุน-ห้วยไม้งาม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กละ 3,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3
แนวทางที 3.2 ข้อ 29 หน้า 70

โครงการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดซือวัสดุและอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิตสือการ
เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก, บ้านทุ่งใหญ่, บ้านปะทาย, บ้าน
ร่อง-ตาซุน-ห้วยไม้งาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 2,500 บาท อยู่ในแผน
พัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 5 หน้า 68

โครงการผลิตสือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
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รายละเอียด  แยกเป็น  ให้กับ
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 12,500 บาท (ทีนอน 7,500, ผ้ากัน
เปือน 5,000 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 12,500 บาท (ทีนอน 7,500,
ผ้ากันเปิอน 5,000 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 8,750 บาท (ทีนอน 5,250, ผ้า
กันเปือน 3,500 บาท)
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ    จํานวน 8,750 บาท (ทีนอน 5,250, ผ้า
กันเปือน 3,500 บาท)
   เพือจ่ายเป็นค่าแปรง ไม้กวาด เข่ง มุ่ง ผ้าปูทีนอน หมอนปลอกหมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ผ้ากันเปลือน ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง
กระจกเงา นําจืดทีซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตา
ไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิง
ขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 42,500 บาท

รายละเอียด  แยกเป็น  ให้กับ
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 5,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 5,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 5,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน  5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,
เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย
สปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครืองประจุไฟฟ้า เครืองตัดกระแสไฟฟ้า เครืองสัญญาณเตือนภัย
เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

แยกเป็น
 - ส่วนการศึกษาฯ    จํานวน  20,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 10,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 6,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 6,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน  6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืม เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลีหรือม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
แผงกันห้อง (Partition) กระเป๋า ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,500 บาท
ค่าวัสดุ รวม 3,583,580 บาท
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รายละเอียด  แยกเป็น
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 20,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 20,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 10,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง, ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 60,000 บาท

รายละเอียด  แยกเป็น
 - ศพด.บ้านโคก นักเรียน 78 คนๆละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน
436,800 บาท
 - ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ นักเรียน 64 คนๆละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน
358,400 บาท
 - ศพด.บ้านปะทาย นักเรียน 29 คนๆละ 20 บาท/คน/วัน  จํานวน
162,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจํานวน 280 วัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
1506 ลว.26 มิถุนายน 2556

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 957,600 บาท

-สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทังหมด 3 แห่ง เป็นเงิน จํานวน 335,160
บาท แยกเป็น
 ศพด.บ้านโคก นักเรียน 78 คนๆละ 7 บาท/คน/วัน จํานวน 152,880
บาท
 ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ นักเรียน 64 คนๆละ 7 บาท/คน/วัน  จํานวน
125,440 บาท
 ศพด.บ้านปะทาย นักเรียน 29 คนๆละ 7 บาท/คน/วัน  จํานวน
56,840 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 280 วัน ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่  ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
1506 ลว.26 มิถุนายน 2556
-สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) ทังหมด 5 แห่ง เป็นเงิน จํานวน 2,003,820 บาท
 โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) นักเรียน 273 คนๆละ 7 บาท/คน/วัน
จํานวน 496,860 บาท
 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง นักเรียน ๒๗๙ คนๆ ละ 7 บาท/คน/วัน
จํานวน 507,780 บาท
 โรงเรียนบ้านปะทาย นักเรียน 186 คนๆ ละ 7 บาท/คน/วัน  จํานวน
338,520 บาท
 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นักเรียน 242 คนๆ ละ 7 บาท/คน/วัน
จํานวน 440,440 บาท
 โรงเรียนบ้านกะมอล นักเรียน 121 คนๆ ละ 7 บาท/คน/วัน  จํานวน
220,220 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 260 วัน ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1506 ลว.26 มิถุนายน 2556 และ
อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 7 หน้า
68

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,338,980 บาท
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แยกเป็น ให้กับ
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 3,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 3,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและ
สังกัด ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครืองแต่งกายชุดฝึก
โขน ละครฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

แยกเป็น  ให้กับ
 - ส่วนการศึกษาฯ         จํานวน 3,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน  2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโม
รีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป,
แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย, ภาพถ่ายดาวเทียม
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครือง
กรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ ให้กับส่วนการศึกษาฯ
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 11,000 บาท

แยกเป็น  ให้กับ
 - ส่วนการศึกษาฯ         จํานวน 3,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก เป็นต้น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส กระชัง ฯลฯ ให้กับส่วนการศึกษาฯ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุการเกษตร จํานวน 11,000 บาท

แยกเป็น  ให้กับ
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 2,000 บาท
 - ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ    จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง
หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สําลีและผ้าพันแผล
กระบอกตวง หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ เครืองวัดนําฝน
เครืองนึง ถังเก็บเชือเพลิง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ ให้กับส่วนการ
ศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 14/1/2558  11:13:14 หน้า : 21/35

แยกเป็น ให้กับ
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 3,000 บาท
-  ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและค่านําบาดาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 11,000 บาท

แยกเป็น ให้กับ
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 36,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 36,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 36,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน  25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าไฟฟ้า จํานวน 133,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 146,000 บาท

แยกเป็น  ให้กับ
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 2,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ
หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุอืน จํานวน 8,000 บาท

แยกเป็น  ให้กับ
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ นํายาสารเคมีดับ
เพลิง ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 12,000 บาท

แยกเป็น  ให้กับ
- ส่วนการศึกษาฯ   จํานวน 20,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านโคก  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านทุ่งใหญ่  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านปะทาย  จํานวน 3,000 บาท
- ศูนย์พัฒนาฯ บ้านร่องฯ   จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM เป็นต้น เมาส์
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดีสเกตต์
แบบอาร์ดดีสต์ แบบชีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูล
แบบชีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ ให้กับส่วนการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 34,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเด็กเล่นพลาสติกหรือตามมาตรฐานเครือง
เด็กเล่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

จัดซือเครืองเด็กเล่นสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน

จํานวน 2 เครืองๆ ละ 43,500 บาท ราคารวมค่าติดตังมีคุณลักษณะ
เฉพาะ ดังนี
 - เป็นเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
 - ชนิดตังพืน
 - มีระบบฟอกอากาศ
 - ขนาดไม่ตํากว่า 36,000 บีทียู
 - มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ร่อง-ตาซุน-ห้วยไม้งาม (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือนกุมภาพันธ์
2556)อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 95
หน้า 76

จัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 87,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 187,000 บาท
งบลงทุน รวม 187,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณ๊ย์ให้กับส่วนการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า, นํายาตรวจสารเสพติด, นํายา
พ่นหมอกควัน, สารเคมีกําจัดลูกนํายุงลาย ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตังหน่วยกู้ชีพเฉลิมพระเกียรติ อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.3 ข้อ 3 หน้า 82

โครงการจัดตังหน่วยกู้ชีพเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,538,900 บาท

แผนงานสาธารณสุข

1.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) แยกเป็น
 - โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)  จํานวน 1,092,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง  จํานวน 1,116,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านร่องตาซุน    จํานวน 968,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านปะทาย  จํานวน 744,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านกะมอล  จํานวน 484,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 260 วัน
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.) เป็นผู้ดําเนินการเอง ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว
1506 ลว.26 มิถุนายน 2556 อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 8,9,10,11,12 หน้า 68
2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) รายละเอียด
แยกเป็น
 - โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)จํานวน 50,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง จํานวน 50,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านร่องตาซุน จํานวน 40,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านปะทาย  จํานวน 33,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านกะมอล  จํานวน 27,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา เช่น การส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทีหลากหลาย เพือพัฒนาผู้เรียน
และสร้างสรรค์ท้องถินให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใน
เขตตําบลทุ่งใหญ่  ตามหนังสือ ด่วนมาก มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค.
2553 และอยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ
14 หน้า 69

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,604,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,604,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 4,604,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 103,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 610,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 755,200 บาท
งบบุคลากร รวม 755,200 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,124,200 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

(1) อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ตังไว้
255,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานในเขตตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 17 หมู่บ้าน อยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.4 ข้อ 4 หน้า 78
(2) อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุ่งใหญ่ ตังไว้  115,200
บาท เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทุ่งใหญ่
อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.4 ข้อ 5 หน้า
78

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 370,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 370,200 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 370,200 บาท

จํานวน  2  เครือง ๆละ  49,500  บาท  รวมเป็นเงิน  99,000  บาท
รายละเอียด ดังนี
-  การสตาร์ทเครืองยนต์เป็นระบบกดปุ่มอัตโนมัต
-  กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้าหรือ 30 กิโลวัต
-  ความจุถังนํามัน สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 1.8 ลิตร
-  ความจุถังนํายาเคมี สแตนเลส ไม่น้อยกว่า 8 ลิตร
-  อัตราการสินเปลืองนํามันไม่เกิน 1.8 ลิตร/ชัวโมง
-  อัตราการพ่นยาไม่ตํากว่า 50 ลิตร/ชัวโมง
อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.4 ข้อ 13 หน้า
79

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 99,000 บาท
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

รายละเอียด ดังนี
-  แบบรถกระบะ
-  เครืองยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี.
พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
-  ประตูมีด้านหลัง ปิด - เปิด สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก
-  มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ทีแขวนนําเกลือ
-  ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์
-  มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
1. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้
2. ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสําหรับเด็กและผู้ใหญ่
3. เครืองส่องกล่องเสียง/เครืองดูดของเหลว
4. เครืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.4 ข้อ 11 หน้า
79

จัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 669,700 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าครุภัณฑ์ รวม 768,700 บาท
งบลงทุน รวม 768,700 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
- ค่าเย็บหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ
- ค่าล้าง ค่าอัด ค่าขยายรูป ถ่ายพิมพ์เขียว เป็นต้น
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ และ ค่าจ้างเหมาแรงงานทําการ
อย่างใดอย่างหนึงกรณีทีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ไม่สามารถ
ดําเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแม็คโฮ , ค่าจ้างรถเกรด ค่าจ้างรถบด
ถนน ค่าจ้างแรงงานขยายเขตประปา ค่าจ้างแรงงานติดตังระบบไฟฟ้า
ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นต้น

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับเงิน
ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบฯ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 ลงวันที 15 พฤษภาคม
2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ, เงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง, ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวับ, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครังคราว ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,350,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM เป็นต้น เมาส์
พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์ เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดีสเกตต์
แบบอาร์ดดีสต์ แบบชีดีรอม แบบออพติคอล เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูล
แบบชีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึง
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์
ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม
ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัด
ขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง, ท่อนําบาดาล ท่อนําและอุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,
เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย
สปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครืองประจุไฟฟ้า เครืองตัดกระแสไฟฟ้า เครืองสัญญาณเตือนภัย
เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
เป็ก เข็มหมุด เทปพีวีซี แบบใส ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี
แบบพิมพ์ ผ้าสําลี ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรงวางเอกสาร นํา
ดืม เครืองตัดโพม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานไวท์บอร์ด
แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลีหรือม่านปรับแสง(ต่อผืน)
พรม(ต่อผืน) นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
แผงกันห้อง (Partition) กระเป๋า ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครืองปรับอากาศ เครือง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
- ซ่อมแซมถนนทีชํารุดทรุดโทรม ซ่อมแซมอาคารต่างๆ บ่อบาดาล
ระบบประปา โคมไฟฟ้าสาธารณะ สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า คลองส่งนํา
และสิงก่อสร้างอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท
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รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 114,600 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 จํานวน 114,600 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 150,700 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที 9 จํานวน 150,700 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านตาซุน หมู่ที 8 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15 จํานวน 100,000 บาท

ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 8,548,400 บาท
งบลงทุน รวม 8,548,400 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 8,848,400 บาท

รายละเอียดดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
ทีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ
Bluetooth
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที
8 มีนาคม 2556)

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 19,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,000 บาท
งบลงทุน รวม 19,000 บาท
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สายซอยข้างวัดทุ่งสว่างฯ รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบประมาณ 206,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 25 หน้า 44

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 ช่วงที 2 จํานวน 206,000 บาท

สายบ้านนายเดือน วันศรี รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบประมาณ 194,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 25 หน้า 44

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 จํานวน 194,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 300,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 102 หน้า 51

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 300,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 300,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 64 หน้า 48

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาซุน หมู่ที 8 จํานวน 300,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 300,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 115 หน้า 52

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15 จํานวน 300,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 110 หน้า 52

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14 จํานวน 100,000 บาท

สายบ้านนายสมิต ศิลาคํา รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบประมาณ 222,500 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 57 หน้า 47

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะมอล หมู่ที 7 จํานวน 222,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านม่วง หมู่ที 5 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 57,900 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที
1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 57,900 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 90,200 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที
1.2 ข้อ 26 หน้า 59

ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 จํานวน 90,200 บาท
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รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 181,100 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 98 หน้า 51

ก่อสร้างรางระบายนํา บ้านโคกเหนือ หมู่ที 12 จํานวน 181,100 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 121,300 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 15 หน้า 43

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิดล์ บ้านร่อง หมู่ที 2 จํานวน 121,300 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 300,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 1 หน้า 42

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ที 1 จํานวน 300,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 279,800 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 87 หน้า 50

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11 จํานวน 279,800 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 278,700 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 10 หน้า 43

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่อง หมู่ที 2 จํานวน 278,700 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 300,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 36 หน้า 45

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที 5 จํานวน 300,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 391,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 48 หน้า 46

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือเก่า หมู่ที 6 สายที 2 จํานวน 391,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 400,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 48 หน้า 46

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือเก่า หมู่ที 6 จํานวน 400,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 201,400 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 81 หน้า 49

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 201,400 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 105,900 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 123 หน้า 53

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 จํานวน 105,900 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 210,200 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 130 หน้า 54

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 จํานวน 210,200 บาท
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รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 51 หน้า 46

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านผือเก่า หมู่ที 6 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 84 หน้า 49

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 118 หน้า 52

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 118,900 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 97 หน้า 51

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคกเหนือ หมู่ที 12 จํานวน 118,900 บาท

สายหน้าบ้านนายชาญชัย รุ่งธนศักดิ รายละเอียดของโครงการปราก
ฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบประมาณ 246,100บาท อยู่ใน
แผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 58 หน้า 47

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกะมอล หมู่ที 7 จํานวน 246,100 บาท

สายนายธวัชชัย คําแก้ว รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบ
ต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 6 หน้า 43

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 620,900 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 46 หน้า 46

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที 5 สายวัดป่าบ้าน
ม่วงถึงถนนเขาพระวิหาร

จํานวน 620,900 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 408,600 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 22 หน้า 44

ก่อสร้างรางระบายนํา บ้านปะทาย หมู่ที 3 จํานวน 408,600 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 303,900 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 127 หน้า 53

ก่อสร้างรางระบายนํา บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 จํานวน 303,900 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 175,200 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 134 หน้า 54

ก่อสร้างรางระบายนํา บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 จํานวน 175,200 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 349,300 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 76 หน้า 49

ก่อสร้างรางระบายนํา บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที 9 จํานวน 349,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม
โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจ
บริการทางเพศ ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับสภาพปัญหาและการ
สร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี
* หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๕๐ ลง ๒๑ มิ.
ย.๒๕๕๖

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ
และการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มสตรี

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือเป็นค่าจ้างแรงงานในการก่อสร้างบ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน
จํานวน 4 หลังๆ ละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 120,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 680,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,460,900 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- อุดหนุนการไฟฟ้า เพือขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร บ้านโคกเหนือ
หมู่ที 12 ตังไว้ 200,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที
1 แนวทางที 1.2 ข้อ 17 หน้า 57
- อุดหนุนการไฟฟ้า เพือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเส้นวัดบ้านผือเก่า
หมู่ที 6 ตังไว้ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 1
แนวทางที 1.2 ข้อ 8 หน้า 56

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 144 หน้า 55

ลงหินคลุกทางเข้าแปลงเกษตร บ้านตาซุน หมู่ที 8 จํานวน 100,000 บาท

สายนายอภิสิทธิ คูณสุข รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบ
ต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 144 หน้า 55

ลงหินคลุกทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทาง
ที 1.1 ข้อ 35 หน้า 45

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรสายโคกตลอด จํานวน 100,000 บาท

สายทุ่งตาโน๊ต รายละเอียดของโครงการปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด งบประมาณ 120,200 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ
ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 90 หน้า 50

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11 จํานวน 120,200 บาท

สายสามแยกนายดิน เทียบเปรียบ รายละเอียดของโครงการปรากฎตาม
แบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผน
พัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.1 ข้อ 13 หน้า 43

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านร่อง หมู่ที 2 จํานวน 100,000 บาท
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รายละเอียดของโครงการ ปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
ที 4.1 ข้อ 17 หน้า 81

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการ ปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
ที 4.3 ข้อ 8 หน้า 83

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดของโครงการ ปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 91,400 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที
4.1 ข้อ 17 หน้า 81

ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านปะทาย หมู่ที 3 จํานวน 91,400 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รายละเอียดของโครงการ ปรากฎตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด งบ
ประมาณ 489,500 บาท อยู่ในแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทาง
ที 4.1 ข้อ 2 หน้า 79

ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14 จํานวน 489,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 780,900 บาท
งบลงทุน รวม 780,900 บาท

จัดซือวัสดุก่อสร้างเพือนําไปสร้างบ้านให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยาก
ไร้ และผู้ยากจน จํานวน 4 หลังๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน
400,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 400,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว อยู่ในแผน
พัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 15 หน้า 67

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน
การพัฒนาผู้นําชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและการสนับ
สนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาท้องถิน เช่น การฝึกอบรมต่างๆ  การเดินทางไป
ทัศนศึกษาดูงานต่างๆ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ
สนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน การสร้าง
เครือข่ายองค์กรชุมชนและการสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อยู่ในแผน
พัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 1 แนวทางที 1.4 ข้อ 1 หน้า 62

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
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อุดหนุนโครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง
ขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครังที 30 (พ.ศ.2557) "ศรีสะเกษเกมส์" ให้
กับจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทาง
ที 3.3 ข้อ 9 หน้า 77

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที อบต.จัดขึน หรือ
องค์กรเอกชนและส่วนราชการอืจัดขึน อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.3 ข้อ 1 หน้า 77

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชต้านยาเสพ
ติด

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถินภายในอําเภอกันทรลักษ์

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ (กีฬาต้านยาเสพติด) จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท

1.อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.
ศ.2557 ตังไว้ 10,000 บาท เพืออุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราช
พิธีประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ทีทําการปกครองอําเภอกันทร
ลักษ์ อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ หน้า 84 ข้อ 14
2.อุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ประจําปี 2557 ตังไว้ 5,000 บาท เพืออุดหนุนโครงการเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี 2557 ให้กับทีทําการ
ปกครองอําเภอกันทรลักษ์ อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 5
แนวทางที 5.1 ข้อ 15 หน้า 85
3.อุดหนุนโครงการส่งเสริมบําเพ็ญประโยชน์และประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิน ตังไว้ 10,000 บาท เพืออุดหนุนโครงการส่งเสริมบําเพ็ญ
ประโยชน์และประเพณีวัฒนธรรมท้องถินให้กับทีทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษ์ อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.1
ข้อ 18 หน้า 85
4.อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิงเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร ประจําปี 2556 ตังไว้ 20,000 บาท เพืออุดหนุน
โครงการจัดการแข่งขันวิงเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระ
วิหาร ประจําปี 2556 ให้กับทีทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์ อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.1  ข้อ 20 หน้า 85

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 45,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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1. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจําปี พ.ศ. 2557
เพืออุดหนุนเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับวัดทุ่งสว่าง ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในการดําเนินโครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน ประจําปี พ.ศ.2557 ตามหนังสือ ด่วนมาก มท 0808.2/ว
74 ลงวันที 8 มกราคม 2553
อยูในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.1 ข้อ 5 หน้าที
84
2. อุดหนุนเงินให้กับวัดหรือทีพักสงฆ์ ประจําปี พ.ศ.2557 รายละเอียด
แยกเป็น
   - วัดทุ่งสว่าง  จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านกะมอล  จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านผือเก่า  จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านร่อง  จํานวน 10,000 บาท
   - วัดตาซุน  จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านปะทาย จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านทุ่งประทาย จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านป่าบ้านโคก (ธ) จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านม่วง จํานวน 10,000 บาท
   - วัดบ้านบ้านโคก จํานวน 10,000 บาท
เพืออุดหนุนเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับวัดในตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 10
แห่งๆ ละ 10,000 บาท เพือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา ประจําปี พ.ศ.2557 เช่น วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น ตามหนังสือ ด่วนมาก มท 0808.2/
ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553 อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ ยุทธศาสตร์ที
5 แนวทางที 5.2 ข้อ 5 หน้าที 86

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 150,000 บาท

อุดหนุนการจัดงานประเพณี ประจําปี พ.ศ. 2557 เช่น ประเพณี
สงกรานต์, ประเพณีลอยกระทง, ประเพณีเข้าพรรษา, ประเพณีแซ
นโดนตา ฯลฯ เป็นต้น
เพืออุดหนุนเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายให้กับหมู่บ้านในตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน
17 หมู่บ้านๆ ละ 10,000 บาท ในการจัดงานประเพณีประจําปี เพือ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านรักษาประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิน ประจําปี พ.ศ.2557  ตามหนังสือ ด่วนมาก มท
0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553 อยู่ในแผนพัฒนาสามปีฯ
ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.1 ข้อ 6,8,9 หน้าที 84

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 320,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีในโอกาสสําคัญ
ต่างๆ เช่น เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าจ้างเหมาบริการในการจัด
งานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิน รวม
เป็นเงิน 170,000 บาท รายละเอียด แยกเป็น  ดังนี
 1. วันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
 2. วันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
 3. วันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
 4. วันสําคัญอืนๆ เช่น วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000
บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 490,000 บาท
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 190,282 บาท

เพือใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาคามเดือดร้อนของประชาขนทีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ เช่น ป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคีภัย และไฟป่า ฯลฯ

สํารองจ่าย จํานวน 1,200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตาม
หนังสือสํานักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ ที ศก 0030/ว 322 ลง
วันที 22 กุมภาพันธ์ 2545

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
งบกลาง รวม 1,588,282 บาท
งบกลาง รวม 1,588,282 บาท
งบกลาง รวม 1,588,282 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหาร
สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการ
ขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก เป็นต้น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริง
เกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครืองดัก
แมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส กระชัง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท

แผนงานการเกษตร


