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อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

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 อัตราๆ ละ 7,200 บาทต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 2,678,400 บาท

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,009,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ดังนี
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 21,000 บาท
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกฯ และรองนายกฯ ดัง
นี
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 21,000 บาท
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 21,120 บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ผู้บริหารฯ ดังนี
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 244,800 บาท
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน
269,280 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,694,320 บาท
งบบุคลากร รวม 7,544,880 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 13,048,680 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 42,656,246 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 5 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล เป็นเงิน 18,000 บาท
(2) นักการภารโรง เป็นเงิน 18,000 บาท
(3) พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 18,000 บาท
(4) คนงานเครืองสูบนํา เป็นเงิน 18,000 บาท
(5) พนักงานขับรถบรรทุกนํา เป็นเงิน 18,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 8 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 221,280 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล เป็นเงิน 139,560 บาท
(3) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 221,280 บาท
(4) นักการภารโรง เป็นเงิน 118,440 บาท
(5) พนักงานขับรถยนต์ เป็นเงิน 118,440 บาท
(6) คนงานเครืองสูบนํา เป็นเงิน 118,440 บาท
(7) พนักงานขับรถบรรทุกนํา เป็นเงิน 118,440 บาท
(8) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เป็นเงิน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ยาม เป็นเงิน 108,000 บาท
(2) คนงานเครืองสูบนํา เป็นเงิน 108,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,341,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 42,000 บาท
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 42,000 บาท
(3) หัวหน้าสํานักงานปลัด เป็นเงิน 42,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.)
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ
ให้พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 9 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 311,640 บาท
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 324,360 บาท
(3) หัวหน้าสํานักงานปลัด เป็นเงิน 275,040 บาท
(4) นิติกร เป็นเงิน 244,320 บาท
(5) นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 232,920 บาท
(6) เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป เป็นเงิน 258,000 บาท
(7) เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเงิน 280,000 บาท
(8) เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 178,200 บาท
(9) เจ้าหน้าทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นเงิน 178,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,282,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,850,560 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2549
และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
สํานักงานปลัด ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน หนังสือกระทรวง
มหาดไทย 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 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 370,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,705,800 บาท
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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

เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าติดตังไฟฟ้า
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและ
อุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,900,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชิน
ส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,
เครืองรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา
หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโคร
โพน ขาตังไมโครโพน ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉาย
สปอตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครืองสัญญาณเตือน
ภัย เครืองจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
- โต๊ะต่างๆ,เก้าอีต่างๆ,ตู้ต่างๆ,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 ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชน ในสํานักงาน เครืองตัดโพม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํา รวมถึง กระดาน
ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือ หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือ
แขวน เครืองคํานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง (Partition)กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 750,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน,

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ผู้นําชุมชน พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที
5.1 ข้อ 2

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตําบล,
การจัดทําแผนชุมชนภายในเขตตําบลทุ่งใหญ่ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.6 ข้อ 3

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ อบต.สัญจร จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเบียเลียงและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องในการเลือกตังทัวไป หรือเลือกตังซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 5
แนวทางที 5.6 ข้อ 1

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ รวมทังเงินสมทบค่าสูบนําด้วยไฟฟ้าสถานีสูบนําด้วยไฟฟ้าบ้านกะ
มอล

ค่าไฟฟ้า จํานวน 600,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 685,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือม
แก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นําตาล ชา ฯลฯ

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

เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี
การ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่น
ซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ขา
ตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ เครืองกรอ
เทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า นํามันดีเซล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน
ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน
นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู
กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์
ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีม
ล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 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 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดที
ซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน
เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
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แบบทําลาย 10 แผ่น รายละเอียด ดังนี
 (1) ทําลายเอกสารได้ครังละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น
 (2) ขนาดกระดาษทีย่อยไม่กว้างกว่า 4 มิลลิเมตร
ราคากลางและรายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มีนาคม 2557

เครืองทําลายเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก
 (1) เป็นชนิดสันห่วงพลาสติก ขนาดไม่ตํากว่า 21 ห่วง
 (2) เข้าเล่มได้หนาไม่ตํากว่า 2 นิว
 (3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสารกระดาษ เอ4
 (4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
ราคากลางและลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มีนาคม 2557

เครืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จํานวน 14,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 578,000 บาท
งบลงทุน รวม 778,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่า
ใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายค่านําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายโครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ 20,000 บาท ให้กับ ทีทําการ
ปกครองอําเภอกันทรลักษ์ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว74 ลงวันที 8 มกราคม 2553 อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.5 ข้อ 3

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.4 ข้อ 8

ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 3 เครือง
เครืองละ 18,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
ทีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที
21 กุมภาพันธ์ 2557

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 54,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จํานวน 10 หลังๆ ละ 35,000 บาท ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร

เต็นท์ผ้าใบโครงเหล็ก จํานวน 350,000 บาท

เพือจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 5 เครืองๆ ละ 28,000 บาท ราคา
รวมค่าติดตัง มีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี
- เป็นเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
- มีระบบฟอกอากาศ
- เป็นชนิดตังพืน
- ขนาดไม่ตํากว่า 18,000 บีทียู
- มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
สําหรับติดตังภายในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
จํานวน 3 เครือง
สําหรับติดตังภายในอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
จํานวน 2 เครือง
(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2557)

เครืองปรับอากาศ จํานวน 140,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล กอง
คลัง ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,600 บาท

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,101,600 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.),
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ เป็นเงิน 18,000 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 2,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ เป็นเงิน 112,800 บาท
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ เป็นเงิน 9,400 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,200 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นเงิน 269,880 บาท
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 269,880 บาท
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 156,840 บาท
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 269,880 บาท
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 198,600 บาท
(6) เจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน 249,360 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,414,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,556,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,556,640 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,717,740 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึก
อบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
- ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)
- พิธีเปิดอาคารต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 156,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 276,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าโทรศัพท์พืนฐาน
- ค่าโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที เกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น
ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 23,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด
-ปิดแก๊ส ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นําตาล ชา ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า อุปกรณ์บันทึกข้อมูล(Removable Disk,Compact
Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel
Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์,ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์,แผ่นกรองแสง,สายเคเบิล,แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ์ (Key Board),เมนบอร์ด (Main Board),เมมโมรีซิป
(Memory Chip)เช่น RAM,คัตซีทฟีดเตอร์ (Cut Sheet Feeder),
เมาส์ (Mouse),พรินเตอร์สวิตชิงบ๊อกซ์(Printer Switching Box),
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub),แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์(Card) เช่น
Ethernet Card,Lan Card, Anti virus Card,Sound Card) เป็น
ต้น,เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์
Diskette)แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม(CD-ROM)
แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น,เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม(CD-
ROM),โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่
เกิน 20,000 บาท ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วนําจานรอง กระจกเงา นําจืดที
ซือจากเอกชน ถาด โอ่งนํา ทีนอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตานํามัน
เตารีด เครืองบดอาหาร เครืองตีไข่ไฟฟ้า เครืองปิงขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
- โต๊ะต่างๆ,เก้าอีต่างๆ,ตู้ต่างๆ,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 ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือ  หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขีผึง ขาตัง (กระดานดํา) ทีถูพืน ตะแกรงวาง
เอกสาร นําดืมสําหรับบริการประชาชน ในสํานักงาน เครืองตัดโพม
เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน, แผนที พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานดํา รวมถึง กระดาน
ไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือ หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี, ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อผืน)นาฬิกาตังหรือ
แขวน เครืองคํานวณเลข (Calculator) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง แผงกันห้อง (Partition)กระเป๋า ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
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จัดซือตู้เย็น จํานวน 1 หลัง คุณลักษณะ ดังนี
1. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต
2. ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มีนาคม 2557

ตู้เย็น จํานวน 6,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจัดซือตู้นิรภัยสําหรับเก็บเอกสารสําคัญ หรือเงินสดคงเหลือทีได้รับ
แล้วไม่สามารถฝากธนาคารในวันทําการได้ รายละเอียด ดังนี
 - มีนําหนักไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม
 - มี 2 กุญแจ 1 รหัส
 - ขนาดภายนอกไม่ตํากว่า 50x50x73.75 เซนติเมตร (กว้างxลึกx
สูง)
 - ภายในมี 1 ลินชักพร้อมกุญแจล็อค
 - มีความจุภายในไม่น้อยกว่า 75 ลิตร
 - ทนความร้อนได้อย่างน้อย 2 ชัวโมง
ราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์

ตู้นิรภัย จํานวน 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,500 บาท
งบลงทุน รวม 59,500 บาท

เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
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จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
ทีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 GHz จ านวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500
GB จ านวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที
21 กุมภพันธ์ 2557

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 18,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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จัดซือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 10 ตัว ติดตังภายใน
ตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 5 จุด
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที (IP Fixed Camera)
   - เป็นกล้องวงจรปิดชนิด IP/Network Camera ทีติดตังด้วยมุม
การมองภาพแบบคงที
   - สามารถแสดงภาพได้ทังกลางวันและกลางคืน (Day/Night
Camera) โดยมีการควบคุมการเลือน IR Filter
อัตโนมัติ
   - มีระบบการ Scan ภาพแบบ Progressive Scan หรือดีกว่า
   - มีขนาดตัวรับภาพไม่เล็กกว่า 1/3 นิว ชนิด CCD หรือ CMOS
หรือ MOS หรือดีกว่า พร้อมเลนส์อยู่ภายใน
ตัวกล้อง หรือ มีเลนส์แบบต่อภายนอกทีเป็นชนิดปรับช่องรับแสง (Iris)
แบบอัตโนมัติได้
   - มีความละเอียดของกล้องตังแต่ 2 MegaPixels ขึนไป หรือ Full
HD 1080p หรือดีกว่า
   - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.5 LUX ค่าระดับ IRE ที 30
และ F-Stop 1.2 สําหรับการแสดงภาพสี
(Day Mode) และ ไม่มากกว่า 0.08 LUX สําหรับการแสดงภาพขาว
ดํา (Night Mode) หรือดีกว่า
   - มีระบบปรับภาพอัตโนมัติเพือให้สามารถมองเห็นภาพคมชัดทังใน
เวลากลางวันและกลางคืนในระยะไม่น้อย
กว่า 10 เมตร
   - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพทีมีความแตกต่างของแสงมาก
(Wide Dynamic Range) โดยมีค่า
Dynamic Range อย่างน้อย 40 dB หรือดีกว่า
   - รองรับการส่งสัญญาณภาพแบบ Multi Stream
   - ส่งสัญญาณภาพแบบ ONVIF H.264 หรือเทียบเท่า
   - สามารถทํางานผ่านระบบเครือข่ายตามมาตรฐาน IPv4 หรือ IPv6
ได้
   - สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้าทีจ่ายออกจากอุปกรณ์ แบบ
Power Over Ethernet (PoE) IEEE802.3af
หรือดีกว่า ได้
   - สามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า
ได้เป็นอย่างดี

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 150,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าครุภัณฑ์ รวม 150,000 บาท
งบลงทุน รวม 150,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว, เงินเพิมค่า
วิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับผู้ทีปฏิบัติหน้าทีในตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 6 อัตราๆ ละ 1,500
บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน  รวมเป็นเงินตังไว้ 108,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติหน้าทีในตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 6 อัตราๆ ละ 900 บาท ต่อเดือน
จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงินตังไว้ 64,800 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 64,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้บริหารให้กับตําแหน่งหัวหน้าส่วน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังปรับปรุงเงิน
เดือนของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง ได้แก่
(1) หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นเงิน 180,000
บาท
(2) นักวิชาการศึกษา เป็นเงิน 180,000 บาท
(3) เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน  249,240 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 609,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 824,040 บาท
งบบุคลากร รวม 824,040 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 9,163,420 บาท

แผนงานการศึกษา

เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ วัสดุสิงพิมพ์
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับโครงการตังจุดบริการประชาชน
เพือบริการประชาชนในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ งานเทศกาล งานบุญประเพณีของท้องถิน เป็นต้น อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.1 ข้อ 2

ค่าใช้จ่ายโครงการตังจุดบริการประชาชน จํานวน 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย
นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่าตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
667ลงวันที 12 มีนามี 2545, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 220 ลง
วันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที
มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม
2554

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที
เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 295,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 295,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 295,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆฯลฯ ให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถินและพนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่าย
อืนทีเกียวกับโครงการจัดงานจัดนิทรรศการ และประกวดการแข่งขัน
ต่างๆ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ข้อ
33

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการประกวดการแข่งขันต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
 - ค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)
 - พิธีเปิดอาคารต่างๆ
 - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
 - ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
 - ค่าซักฟอก
 - ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
 - ค่าเช่าทรัพย์สิน
 - ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของส่วนการ
ศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่นค่าจ้างทําของต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
เดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,634,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 แก้ไขเพิมเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2550 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,143,380 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวกับโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ข้อ
15

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับ
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558
-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ข้อ 14

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ จํานวน 12,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการวันเด็กแห่งชาติ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ข้อ 6

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวกับโครงการฟันสะอาดยิมสวย อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ข้อ 31

โครงการฟันสะอาด ยิมสวย จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กและหรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคก, บ้านทุ่งใหญ่, บ้านปะทาย, บ้านร่อง-ตาซุน-ห้วยไม้งาม อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1
ข้อ 13

โครงการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับโครง
การผลิตือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ข้อ 32

โครงการผลิตสือการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการบัณฑิตน้อย สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.1 ข้อ 5

โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับ
โครงการจัดนิเทศการจัดทําแผนประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที
6.1 ข้อ 30

โครงการจัดนิเทศการจัดทําแผนประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 30,000 บาท
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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

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 สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 20,000 บาท
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเเล็กบ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 20,000 บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย จํานวน 20,000 บาท
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม จํานวน 20,000 บาท

วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,412,380 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 4 แห่ง เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ้างเหมาแรง
งานของบุคคลภายนอกในกรณีที อบต.ทุ่งใหญ่ไม่สามารถดําเนินการ
ซ่อมแซมเองได้

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันจํานวน 280 วัน สําหรับนักเรียนคนละ
20 บาท/คน/วัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ ตาม
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 1893.3/ว 1867 ลงวันที 9 กรกฎาคม 2557
แยกเป็น
 (1) ศพด.บ้านโคก นักเรียน 51 คน จํานวน 285,600 บาท
 (2) ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ นักเรียน 70 คน จํานวน 392,000 บาท
 (3) ศพด.บ้านปะทาย นักเรียน 31 คน จํานวน 173,600 บาท
 (4) ศพด.บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม 18 คน จํานวน 100,800 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที
6.1 ข้อ 29

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 952,000 บาท
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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 10,000 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 10,000 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 5,000 บาท

เพือจัดซืออาหารเสริม(นม)สําหรับนักเรียนคนละ 7 บาท/คน/วัน ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทังหมด 4 แห่ง เป็นเงิน จํานวน 297,920 บาท
จํานวน 280 วัน แยกเป็น
 (1) ศพด.บ้านโคก นักเรียน 51 คน เป็นเงิน จํานวน 99,960 บาท
 (2) ศพด.บ้านทุ่งใหญ่ นักเรียน 70 คน เป็นเงิน จํานวน 137,200
บาท
 (3) ศพด.บ้านปะทาย นักเรียน 31 คน เป็นเงิน จํานวน 60,760 บาท
 (4) ศพด.บ้านร่อง ตาซุน ห้วยไม้งาม นักเรียน 18 คน เป็นเงิน
35,280 บาท
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)
ทังหมด 5 แห่ง จํานวน 260 วัน เป็นเงิน จํานวน 1,909,180 บาท
แยกเป็น
 (1) โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) นักเรียน 268 คน จํานวน
487,760 บาท
 (2) โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง นักเรียน 260 คน จํานวน 473,200
บาท
 (3) โรงเรียนบ้านปะทาย นักเรียน 174 คน จํานวน 316,680 บาท
 (4) โรงเรียนบ้านร่องตาซุน นักเรียน 235 คน จํานวน 427,700 บาท
 (5) โรงเรียนบ้านกะมอล นักเรียน 112 คน จํานวน 203,840 บาท
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 1867 ลงวันที 9 กรกฎาคม
2557

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,242,380 บาท



วันทีพิมพ์ : 14/1/2558  11:11:34 หน้า : 20/38

เพือจ่ายเป็น
 - ค่าไปรษณีย์
 - ค่าธนาณัติ
 - ค่าดวงตราไปรษณียากร
 - ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
 - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)
 - ค่าธรรเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาและค่านําบาดาลให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 67,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ
หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ นํายาสารเคมีดับ
เพลิง ฯลฯ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 15,000 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 20,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 14/1/2558  11:11:34 หน้า : 21/38

เพือจ่ายเป็นค่า แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยาง
หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง)
ลวดเชือมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียงเพือการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําลี และผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์ ชุด
เครืองมือผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง
(Stethoscope)เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือ
เพลิง เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

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

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ (หนังสือ มท 0891.3/ว
2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.4 ข้อ 8

โครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 648,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฉีดวัคซีนสุนัขและ
แมว อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.4 ข้อ 5

โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฉีดพ่นหมอกควัน เช่น ค่านํามัน ค่าแรง
งานฉีดพ่นหมอกควัน ค่านํายาต่างๆ ทีใช้ในการฉีดพ่นหมอกควัน เป็น
ต้น อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนว
ทางที 2.4 ข้อ 3

โครงการฉีดพ่นหมอกควัน จํานวน 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,048,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,298,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,553,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวัน อัตรามือละ 20
บาทต่อคน จํานวน 200 วัน ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดําเนินการเอง แยกเป็น
 (1) โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) จํานวน 268 คน เป็นเงิน
1,072,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 24
 (2) โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง) จํานวน 260 คน เป็น
เงิน 1,040,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 25
 (3) โรงเรียนบ้านร่องตาซุน จํานวน 235 คน เป็นเงิน 940,000 บาท
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที
6.4 ข้อ 26
 (4) โรงเรียนบ้านปะทาย จํานวน 174 คน เป็นเงิน 696,000 บาท อยู่
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที
6.4 ข้อ 27
 (5) โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) จํานวน 112 คน
เป็นเงิน 448,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 28

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,196,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,196,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 4,196,000 บาท
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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 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,010,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.)
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่าง
โยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
จํานวน 1 ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 112,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ
3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.)
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.สร.) ฯลฯ
ให้พนักงานส่วนตําบล

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล
4 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง เป็นเงิน 293,880 บาท
(2) นายช่างโยธา เป็นเงิน 187,320 บาท
(3) เจ้าพนักงานธุรการ เป็นเงิน 178,200 บาท
(4) เจ้าพนักงานการประปา เป็นเงิน 178,200 บาท

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 837,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,015,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,015,400 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,073,400 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
สําหรับ 17 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 15,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.4 ข้อ 1

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 255,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 255,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาแรงงานทําการอย่างใดอย่างหนึงกรณีองค์การบริหารส่วน
ตําบลไม่สามารถดําเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแม็คโฮ, ค่าจ้างรถ
เกรด ค่าจ้างรถบดถนน เป็นเต้น
- ค่าติดตังไฟฟ้า
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตังมาตรวัดนําและ
อุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ
ประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้
สาขา ค่าเครือง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครือง โทรศัพท์ภายใน
- ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ
ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลกอง
ช่างทีมีสิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2549 และ
ทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล สังกัด กองช่าง ทีมี
สิทธิได้รับเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
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จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 2 เครืองๆ ละ 6,000 บาท
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล รายละเอียด ดังนี
1. เป็นกล้องคอมแพลคระบบ ดิจิตอล Compact Digital Camera)
2. ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ (Image
sensor)
3. มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
4. สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมือข้อมูลเต็ม
หรือ เมือต้องการเปลียน
5. สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้
6. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
ราคากลางและรายละเอียดครุภัณฑ์ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ณ มีนาคม
2557

กล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 12,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
งบลงทุน รวม 48,000 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 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็น
-ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน
-ซ่อมแซมถนนทีชํารุดทรุดโทรม ซ่อมอาคารต่างๆ บ่อบาดาล ระบบ
ประปา โคมไฟฟ้าสาธารณะ สถานีสูบนําด้วยไฟฟ้า คลองส่งนํา และสิง
ก่อสร้างอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง เข้ารับการฝึก
อบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 14/1/2558  11:11:35 หน้า : 25/38

ช่วงที 1, ช่วงที 2, ช่วงที 4 ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 61.50 เมตร
ช่วงที 3 ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 213.75 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 31

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 จํานวน 124,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ข้างละ 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 182 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 24

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 100,000 บาท

พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 113.3 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มี
ไหล่ทางลูกรัง พร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
0.60x1 เมตร จํานวน 13 ท่อน รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่
กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3
แนวทางที 3.1 ข้อ 27

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15 ช่วงที 2 จํานวน 95,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 732 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง รายละเอียดตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 26

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15 จํานวน 405,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,464,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,464,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 7,847,600 บาท

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับสํานักงาน จํานวน 2 เครือง
เครืองละ 18,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)
ทีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.6 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 จ านวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ
Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที
21 กุมภาพันธ์ 2557

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 36,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 542 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร บ้านตาซุน หมู่ที 8 จํานวน 300,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง รายละเอียดตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 6

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคก หมู่ที 1 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 228 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบที อบต.
ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 7

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่อง หมู่ที 2 จํานวน 130,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 169.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่
กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3
แนวทางที 3.1 ข้อ 12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที 5 ช่วงที 3 จํานวน 94,200 บาท

ขนาดกว้าง 2.40 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 100.80 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่
กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3
แนวทางที 3.1 ข้อ 12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที 5 ช่วงที 2 จํานวน 56,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 97.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่
กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3
แนวทางที 3.1 ข้อ 12

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วง หมู่ที 5 ช่วงที 1 จํานวน 54,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง รายละเอียด
ตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 13

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผือเก่า หมู่ที 6 จํานวน 300,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 39.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อย
กว่า 158 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที
3.1 ข้อ 10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะทาย หมู่ที 3 จํานวน 90,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 176 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 19

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 100,000 บาท
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ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1 เมตร พร้อมฝาปิด และวางบ่พัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 102 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที

วางท่อระบายนําผ่าครึงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระมอล หมู่ที 7 ช่วงที 2 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1 เมตร พร้อมฝาปิด และวางบ่พัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 178 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 81

วางท่อระบายนําผ่าครึงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระมอล หมู่ที 7 ช่วงที 1 จํานวน 200,000 บาท

บริเวณสามแยกบ้านร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 x 1 เมตร ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 76

วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่อง หมู่ที 2 จํานวน 123,000 บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 171 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที
3.2 ข้อ 77

วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปะทาย หมู่ที 3 จํานวน 266,800 บาท

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 77 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2
ข้อ 86

วางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเหนือ หมู่ที 12 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร สูงเฉลีย 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 32

ก่อสร้างถนนดิน บ้านม่วง หมู่ที 5 จํานวน 95,800 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง
พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบ
ต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 22

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแรด บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11 จํานวน 200,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 357 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที
3.1 ข้อ 8

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมภาร ปานประชาติ จํานวน 200,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 358 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 21

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโตนด บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11 จํานวน 200,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า
176 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1
ข้อ 18

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าแปลงเกษตร บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที
9

จํานวน 100,000 บาท
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ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร
ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 31

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 730 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.
ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 23

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านตาซุน หมู่ที 8 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 136 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 33

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 575 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 21

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านกะมอล หมู่ที 7 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 35 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.
ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 54

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกนางสาลี บ้านโคก หมู่ที 1 จํานวน 38,400 บาท

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 52

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 307.40 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนที
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 368.88 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที อบ
ต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 49

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที 9 จํานวน 218,900 บาท

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 246 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 246 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง รายละเอียดตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 47

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 จํานวน 149,000 บาท

พืนทีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 175.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 50

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 88.50 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 53

ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
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ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 27

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรลงหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที
10

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 1,700 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 38

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรลงหินคลุก บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา
หมู่ที 16

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,820 เมตร อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 14

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรลงหินคลุก บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 136 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 34

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรลงหินคลุก บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่
ที 14

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 700 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.
ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 22

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรลงหินคลุก บ้านกระมอล หมู่ที 7 จํานวน 100,000 บาท

สายตามัด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 620 เมตร รายละเอียดตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 28

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 10

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านร่อง หมู่ที 2 จํานวน 80,000 บาท

สายห้วยตะขบ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,806 เมตร รายละเอียดตาม
แบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 13

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านปะทาย หมู่ที 3 จํานวน 90,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 26

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 37

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 875 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 15

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 จํานวน 55,300 บาท
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รือท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขนย้าย ถมดินร่องระบายนํา ลงหิน
คลุก รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 75

รือท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก หมู่ที 1 จํานวน 98,600 บาท

ยาว 158 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ
66

ติดตังฝาปิดรางระบายนําผ่าครึง บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 100,000 บาท

ยาว 158 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ
72

ติดตังฝาปิดรางระบายนําผ่าครึง บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 จํานวน 100,000 บาท

ติดตังฝาปิดรางระบายนําผ่าครึง ยาว 158 เมตร รายละเอียดตามแบบที
อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.2 ข้อ 73

ติดตังฝาปิดรางระบายนําผ่าครึง บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 32

ซ่อมแซมถนนลูกรังลงหินคลุก บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 17

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรสายโคกตลอด บ้านม่วง หมู่ที 5 จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,250 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 25

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรสายโคกตลอด บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่
ที 9

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 582 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่ง
ใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
3 แนวทางที 3.2 ข้อ 18

ซ่อมแซมถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรลงหินคลุกสายโคกตลอด บ้านม่วง
หมู่ที 5

จํานวน 100,000 บาท
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เพือเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน ที
เกียวกับโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 61

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 1,648,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เพืออุดหนุนการไฟฟ้าอําเภอกันทรลักษ์ ในการดําเนินการ ดังต่อไปนี
(1) ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านปะทาย หมู่ที 3 เป็นเงิน 50,000
บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนว
ทางที 3.1 ข้อ 75
(2) ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 เป็นเงิน 100,000
บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนว
ทางที 3.1 ข้อ 76
(3) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตรสายหนองแสง บ้านผือเก่า หมู่ที 6
เป็นเงิน 200,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 59
(4) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร บ้านตาซุน หมู่ที 8 เป็นเงิน
100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 61
(5) ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที 9 เป็นเงิน 81,100
บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนว
ทางที 3.1 ข้อ 81
(6) ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 เป็นเงิน
100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 82
(7) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร สายหนองหิน บ้านโคกเหนือ หมู่ที
12 เป็นเงิน 200,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 66
(8) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร สายห้วยสะกุย บ้านโคกเหนือ หมู่ที
12 เป็นเงิน 200,000 บาาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 67
(9) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 เป็นเงิน
100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 68
(10) ขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14 เป็น
เงิน 100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 69
(11) ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16 เป็นเงิน
100,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 88
(12) ติดตังโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 เป็นเงิน
52,500 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์
ที 3 แนวทางที 3.1 ข้อ 89

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,383,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,383,600 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 1,383,600 บาท
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รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 60

ต่อเติมศาลาพักศพ บ้านตาซุน บ้านร่อง บ้านห้วยไม้งาม จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 55

ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที 14 จํานวน 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 65

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 329,800 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 20 เมตร รายละเอียดตามแบบที อบตทุ่งใหญ่
กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2
แนวทางที 2.2 ข้อ 42

ก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคก หมู่ที 1 จํานวน 250,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 975,000 บาท
งบลงทุน รวม 975,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 59

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน ที
เกียวกับโครงการสร้างเครือข่ายและแกนนําเด็กในชุมชน อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ
63

โครงการสร้างเครือข่ายและแกนนําเด็กในชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน ที
เกียวกับโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 62

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน ที
เกียวกับโครงการปลูกหญ้าแฝก อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 3 แนวทางที 3.3 ข้อ 4

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน ที
เกียวกับโครงการจัดทําแผนชุมชน อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558
-2560) ยุทธศาสตร์ที 5 แนวทางที 5.6 ข้อ 4

โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืน ที
เกียวกับโครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2
ข้อ 70

โครงการจัดตังศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
(1) โครงการเพิมประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเงิน 20,000 บาท จ่ายให้กับ ทีทํา
การปกครองอําเภอกันทรลักษ์ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 64
(2) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอกันทร
ลักษ์ (ศพส.อ.) ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายให้กับทีทําการปกครอง
อําเภอกันทรลักษ์  อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2 ข้อ 1
(3) โครงการโรงเรียนสีขาว ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายให้กับ
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2 ข้อ 7
(4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตังไว้
10,000 บาท เพือจ่ายให้กับ โรงเรียนบ้านปะทาย อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2 ข้อ 8
(5) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตังไว้
48,000 บาท เพือจ่ายให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์
บํารุง) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4
แนวทางที 4.2 ข้อ 9
(6) โครงการกีฬาเพือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ตัง
ไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายให้กับโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2
ข้อ 10
(7) โครงการโรงเรียนสีขาว ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายให้กับ
โรงเรียนบ้านกะมอล (กร.ป.กลางประชาอุทิศ) อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2 ข้อ 11
(8) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปี 2558 เป็นเงิน 5,000 บาท เพือจ่ายให้กับ ทีทําการ
ปกครองจังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 4 แนวทางที 4.2 ข้อ 3
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
74 ลงวันที 8 มกราคม 2553

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 193,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 193,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 193,000 บาท

รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 45

ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4 จํานวน 95,700 บาท

ขนาด 9 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร พืนทีคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 189 ตารางเมตร อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2.2 ข้อ 58

เทลานคอนกรีตด้านหน้าอาคารศาลาประชาคม บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที 17 จํานวน 99,500 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์ ดังนี
(1) โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี เป็นเงิน 10,000 บาท อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ
10
(2) โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน
5,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
6 แนวทางที 6.4 ข้อ 11
(3) โครงการส่งเสริมบําเพ็ญประโยชน์และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน
เป็นเงิน 10,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 14
(4) โครงการจัดการแข่งขันวิงเฉลิมพระเกียรติ สู่อุทยานแห่งชาติเขา
พระวิหาร เป็นเงิน 20,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 15
(5) โครงการจัดงาน "เทศกาลงานผลไม้อําเภอกันทรลักษ์" เป็นเงิน
5,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
6 แนวทางที 6.4 ข้อ 12

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการวันแม่แห่งชาติ อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 16

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการวันพ่อแห่งชาติ อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 17

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 4

โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครืองดืม และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการวันเข้าพรรษา อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 3

โครงการวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 500,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ที
เกียวกับโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี
พ.ศ.2557 อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที
6 แนวทางที 6.4 ข้อ 5

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจําปี พ.ศ.2557 จํานวน 350,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธี ในโอกาสสําคัญ
ต่างๆ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ในการจัดการพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีต่างๆ และภูมิปัญญาท้องถิน เป็นต้น

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 520,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 870,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า ห่วงยาง,ลูกฟุตบอล,ลูกปิงปอง,ไม้ตีปิงปอง,ลูกแชร์บอล,
ไม้แบตมินตัน,ลูกแบตมินตัน,ไม้เทนนิส,ลูกเทนนิส,เชือกกระโดด,ดาบ
สองมือ,ตะกร้อ,ตะกร้าหวายแชร์บอล,ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ,
นกหวีด,นาฬิกาจับเวลา,นวม,ลูกทุ่มนําหนัก,เสาตาข่ายกีฬา เช่น เสาตา
ข่ายวอลเลย์บอลล์,ห่วงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ สิงพิมพ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวกับการรจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ ที อบต.จัดขึน หรือองค์กร
เอกชนและส่วนราชการอืนจัดขึน อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-
2560) ยุทธศาสตร์ที 2 แนวทางที 2 ข้อ 70

ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชต้านยาเสพ
ติด

จํานวน 500,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดังนี
1.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านโคก เป็นเงิน 40,000
บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนว
ทางที 6.4 ข้อ 18
2.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านร่อง หมู่ที 2 เป็นเงิน
30,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 19
3.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านทุ่งใหญ่ เป็นเงิน 40,000
บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนว
ทางที 6.4 ข้อ 20
4.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านม่วง หมู่ที 5 เป็นเงิน
10,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 21
5.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านกระมอล หมู่ที 7 เป็นเงิน
20,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 22
6.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านผือเก่า หมู่ที 6 เป็นเงิน
10,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 23
7.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านปะทาย หมู่ที 3 เป็นเงิน
10,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์
ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 24
8.อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13 เป็น
เงิน 10,000 บาท อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 25
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 080832/ว
74 ลงวันที 8 มกราคม 2553

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 170,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 350,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์
พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน
จานพรวน เครืองดักแมลง ตะแกรงร่อนเบนโธส กระชัง ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 100,000 บาท

แผนงานการเกษตร

รายละเอียด ดังนี
1.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดทุ่งสว่าง
เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดทุ่งส่ว่าง อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 51
2.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดบ้านกระ
มอล เป็นเงิน 10,000 บาทจ่ายให้กับ วัดบ้านกะมอล อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 52
3.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดบ้านผือเก่า
เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดบ้านผือเก่า อยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 53
4.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดบ้านร่อง
เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดบ้านร่อง อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 54
5.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดบ้านตาซุน
เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดบ้านตาซุน อยู่ในแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 55
6.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดบ้านปะทาย
เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดบ้านปะทาย อยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 56
7.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดบ้านทุ่ง
ประทาย เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดบ้านทุ่งประทาย อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4
ข้อ 57
8.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดบ้านโคกใต้
พัฒนา เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดบ้านโคกใต้พัฒนา อยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4
ข้อ 58
9.อุดหนุนโครงการงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรม วัดบ้านม่วง เป็นเงิน
10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดบ้านม่วง อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 59
10.อุดหนุนโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา วัดอินทรา
ราม เป็นเงิน 10,000 บาท จ่ายให้กับ วัดอินทราราม อยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2558-2560) ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 60
11.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นเงิน 80,000 บาท จ่าย
ให้กับ วัดทุ่งสว่าง อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
ยุทธศาสตร์ที 6 แนวทางที 6.4 ข้อ 2
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 080832/ว
74 ลงวันที 8 มกราคม 2553

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 180,000 บาท
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เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.)
(ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน (42,660,600 -
20,100,000)x1% = 225,606 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 33 ลงวันที 29 สิงหาคม 2556 และ ที มท
0808.5/ว 34 ลงวันที 29 สิงหาคม 2556 และ หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน
2557)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 225,606 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณี พนักงานส่วนตําบลถึงแก่ความตาย

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน ประจํา
ปี 2558 (สมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเงินทีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถินได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ โดยจัดสรรเป็นเงิน 45 บาท ต่อประชากรในพืนทีหนึงคน คือ
จํานวนประชากร 11,762 x 45 = 529,290)ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม
2557

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 211,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย
นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า
(หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว
667ลงวันที 12 มีนามี 2545, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนมาก ที มท 0808.3/ว 323 ลงวันที 15 มีนาคม 2547 หนังสือ
กรมส่เงสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว 220 ลง
วันที 13 กุมภาพันธ์ 2557 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที
มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที 29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที 10 ตุลาคม
2554)

สํารองจ่าย จํานวน 1,500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 7 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จํานวน
12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอ
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1202 ลงวันที 17 กรกฎาคม
2557

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ประจําปีงบประมาณ 2558 ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9
ลงวันที 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.
ศ.2533

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 60,000 บาท
งบกลาง รวม 2,139,406 บาท
งบกลาง รวม 2,139,406 บาท
งบกลาง รวม 2,139,406 บาท

แผนงานงบกลาง


