
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,259,660 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,741,220 บาท

งบบุคลากร รวม 8,141,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,607,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายก/รองนายก ดังนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1 อัตรา เดือนๆ 20,400 บาท
      เป็นเงิน 244,800 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
      เดือนละ 11,220 บ./คน/เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/
และรองนายก ดังนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 1,750 บ. เป็นเงิน 21,000 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
      เดือนละ 880 บ./คน/เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 1,750 บ. เป็นเงิน 21,000 บาท 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
      เดือนละ 880 บ./คน เป็นเงิน 21,120 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 7,200 บ. เป็นเงิน 86,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,923,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
(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 30 อัตรา
      อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
      เป็นเงิน 2,592,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินเดือนและ
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,534,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,953,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) หัวหน้าสํานักปลัด 
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(5) นักจัดการงานทั่วไป 
(6) นักพัฒนาชุมชน 
(7) นิติกร 
(8) เจ้าพนักงานธุรการ 
(9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เป็นไปตาม
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 
  2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 111,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ 
ให้พนักงานส่วนตําบล ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) นิติกร
(3) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตาม
  1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2542 
  2) หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี้
(1) ปลัด อบต. 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) หัวหน้าสํานักปลัด 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,297,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(3) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
(4) นักการภารโรง
(5) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป 3 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ยาม 
(2) พนักงานขับรถยนต์ 
(3) พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(2) นักการภารโรง 
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ยาม 
(2) พนักงานขับรถยนต์ 
(3) พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 

งบดําเนินงาน รวม 3,984,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 487,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 278,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
   องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
   ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
   ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
   ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
   เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้าง
   โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 
   หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 162,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 47,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,562,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะในพื้นที่ตําบลทุ่งใหญ่
เป็นไปตาม
  1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพื้นที่ พ.ศ.2457 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จํานวน 64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลภายนอก 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
  -ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 
  -ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
     (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
     (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
  - ค่าติดตั้งประปา
      (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงค่าติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
     (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล การต้อนรับ
ส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ 
ค่าของที่ระลึก ฯลฯ
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามคําสั่งของ อบต.ทุ่งใหญ่ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.4/ว 2381ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และหรือไปอบรมสัมมนาของ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างฯ
เป็นไปตาม
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 900,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่

จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจ่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
อบต.ทุ่งใหญ่
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 26 โครงการที่ 4
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศ
และคู่สมรสที่เดินทางเข้ามาหรือออกนอกประเทศไทย 
และค่าพวงมาลาหรือพานประดับพุ่มดอกไม้สําหรับวาง 
ณ อนุสาวรีย์หรือค่าพวงมาลา สําหรับวางศพผู้มีเกียรติต่างๆ
ที่ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 
ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2530 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 1,045,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน 
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ กระทะ
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา ที่นอน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา
ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบี้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง กระแจ แม่แรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ 
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์
เครื่องยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อนํ้า หัวเทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก 
กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด
นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน 
เครื่องดังแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพีชและสัตว์
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า
นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช เช่น
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ประเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นํ้าตาล ชา ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 890,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ฯลฯ
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายค่านํ้าประปา สําหรับที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 615,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 615,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ จํานวน 3,500 บาท
จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 1 ตัว
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
1) สามารถปรับระดับได้
2) มีล้อเลื่อน
* คุณลักษณะและราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 44 รายการที่ 1

เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 13,000 บาท
จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาด 15 ลิตร
2) สามารถดูดฝุ่นและนํ้า
3) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 44 รายการที่ 2
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เครื่องปรับอากาศ จํานวน 160,800 บาท
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
40,200 บาท รวมเป็นเงิน 160,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 30,000 บีทียู
2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3) ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น 
แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเ
ครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
  - ชนิดแขวน
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 45 รายการที่ 3

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 11,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด  40 ช่อง จํานวน  2  หลังๆ ละ 
5,500  บาท รวมเป็นเงิน 11,000  บาท  
คุณลักษณะ ดังนี้
- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง
- ช่องเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ช่อง
- ติดล้อเลื่อน 4 ล้อ 
- ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 91 x 30 x 175 ซม.
* ราคาและคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 45 รายการที่ 4

เต็นท์ผ้าใบ จํานวน 125,000 บาท
จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จํานวน 10 หลังๆ ละ 25,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-ชนิดโครงเหล็ก
-ขนาด 4x8 เมตร
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 46 รายการที่ 5

พัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 17,500 บาท
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 5 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาด 24 นิ้ว
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 46 รายการที่ 6
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ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 59,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
  2) ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลติร
  3) กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 53 รายการที่ 19

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 47,500 บาท

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
  2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
  3) ปริมาตรกระสอบสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
  4) พร้อมใบมีด
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 59 รายการที่ 32

เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 26,000 บาท
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็นชนิดสูบนอน
  2) เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า
  3) รัศมีตัดหญ้ากว้างไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 59 รายการที่ 33

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น จํานวน 52,000 บาท
จัดซื้อเครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็นแบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) มีหัวก๊อกจ่ายนํ้า โดยเป็นนํ้าร้อน 1 หัว นํ้าเย็น 1 หัว
  2) เป็นเครื่องทํานํ้าร้อนนํ้าเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา
  3) มีระบบกรองนํ้าในตัวเครื่อง
  4) ความจุถังเก็บนํ้าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร
  5) ความจุถังเก็บนํ้าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร
  6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม
  7) ถังบรรจุนํ้าภายในทําด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว
  8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดนํ้า
  9) มีระบตัดไฟอัตโนมัติ
  10) ใช้ไฟฟ้า AC220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
  11) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 60 รายการที่ 34

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  16:13:53 หน้า : 12/60



ตู้เย็น จํานวน 15,000 บาท
จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู้
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นตํ่า
  - ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 60 รายการที่ 35

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 
แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หน่วย 
มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
  -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
  -มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
240 GB จํานวน 1 หน่วย 
  -มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
  -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  -มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
จํานวน 1 หน่วย
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 69 รายการที่ 42
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 8 เครื่องๆ 
ละ 2,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  -มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
  -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 70 รายการที่ 43

สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จํานวน 35,000 บาท
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 3 จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 35,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้
  - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
(Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อย กว่า 50 แผ่น 
  - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 45 ppm 
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
* คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 71 รายการที่ 44

งานบริหารงานคลัง รวม 2,244,220 บาท
งบบุคลากร รวม 1,710,020 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,710,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,235,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) นักบริหารงานคลัง 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(6) เจ้าพนักงานธุรการ  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 117,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น 
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)ล การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(2) เจ้าพนักงานธุรการ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,480 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,940 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.), 
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

งบดําเนินงาน รวม 511,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 หรือตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
มหาดไทยกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 248,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 1 คน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงค่าติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
-เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่เดินทางเข้า
มาหรือออกนอกประเทศไทย และค่าพวงมาลาหรือพานประดับพุ่มดอกไม้
สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์หรือค่าพวงมาลา สําหรับวางศพผู้มีเกียรติต่างๆที่
ทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 148,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน 
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ กระทะ
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา ที่นอน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา
ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ประเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นํ้าตาล ชา ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

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

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 23,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 11,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด  40 ช่อง จํานวน  2  หลังๆ ละ 5,500  บาท 
รวมเป็นเงิน 11,000  บาท  
คุณลักษณะ ดังนี้
  - ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง
  - ช่องเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ช่อง
  - ติดล้อเลื่อน 4 ล้อ 
  - ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 91 x 30 x 175 ซม.
* ราคาและคุณลักษณะนอกมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
 หน้าที่ 47 รายการที่ 7
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,900 บาท

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 x 1,200 dpi 
หรือ 1,200 x 4,800 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm)
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา สีได้)
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99  สําเนา
  - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400  เปอร์เซ็นต์
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ  USB 2.0 
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
  - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
* เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
 หน้าที่ 72 รายการที่ 45
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank  Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ4.5 ภาพต่อนาที (ipm)     
  - มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ  USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อย กว่า  1  ช่อง
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50  แผ่น
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
* เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
 หน้าที่ 73 รายการที่ 46

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 1,290,600 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,197,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,157,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จํานวน 576,000 บาท
เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสนับสนุน
งานกู้ชีพ กู้ภัย ของศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ "หนึ่งตําบล หนึ่งหน่วยกู้ชีพ กู้
ภัย" ประจําปีงบประมาณ 2562
จํานวน 6 อัตรา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย 
นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว667ลงวันที่ 12 มีนามี 2545
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 220 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ใช้ถนนปลอดภัยสร้างวินัยจราจร จํานวน 10,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการใช้ถนนปลอดภัย
สร้างวินัยจราจร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 12 โครงการที่ 5

ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 95,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 10 โครงการที่ 2

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 95,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 10 โครงการที่ 3

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 220,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 9 โครงการที่ 1
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ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น จํานวน 10,800 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
  1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 11 โครงการที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ประเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องรับส่งวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จํานวน 5
 เครื่องๆ ละ 12,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์
- ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอร์รี่ 1 ก้อน 
เสายาง เหล็กพับ
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 58 รายการที่ 30

งบเงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 33,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัด
ศรีสะเกษ ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 38 โครงการที่ 3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
กันทรลักษ์ (ศตส.อ.)

จํานวน 8,000 บาท

อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอําเภอกันทรลักษ์ (ศตส.อ.) 
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 37 โครงการที่ 2
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จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 20,000 บาท

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ 
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2560
  2) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 30 โครงการที่ 1

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,076,640 บาท

งบบุคลากร รวม 731,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 731,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
(2) นักวิชาการศึกษา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 39,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น การเลื่อนขั้น
เงินเดือน เป็นต้น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  
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งบดําเนินงาน รวม 344,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
   องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
   ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
   ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
   ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
   เป็นครั้งคราว ฯลฯ 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้าง
   โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
   ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 
   หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 176,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จํานวน 96,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 1 คน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
-เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
-เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน 
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบี้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,933,830 บาท
งบบุคลากร รวม 3,540,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,540,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,416,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานครูส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้พนักงานครูส่วนตําบล ตําแหน่ง ครู คศ2 
จํานวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,872,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างต่างๆ ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
   ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป 
   ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.), 
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
- พนักงานจ้างทั่วไป 
   ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 14 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 5,184,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้างที่มีสิทธิ
ได้รับตามกฎหมาย 
เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 และที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,894,190 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 3 คน

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงค่าติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
เป็นไปตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,522,190 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
1) ค่าอาหารกลางวัน
2) ค่าจัดการเรียนการสอน
3) ค่าหนังสือเรียน
4) ค่าอุปกรณ์การเรียน
5) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 25 โครงการที่ 1

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่ารับรอง ค่าเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 91 โครงการที่ 20

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 2,788,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน 
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ กระทะ
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํ้า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา ที่นอน เตาไฟฟ้า เตานํ้ามัน เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถังแก๊ส เตา
ผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,328,100 บาท
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 260 วัน 
สําหรับ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง จํานวน 260 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบี้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําลี และผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํ้ายาต่างๆ ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน 
เครื่องดังแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพีชและสัตว์
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํ้า
นํ้าเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช เช่น
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตั้งกล้อง
ขาตั้งเขียนภาพ เลนส์ซูม ประเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
เมมโมรี่การ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง เช่น
ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง 
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้าหมายแชร์บอล เชือก
กระโดด ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ, นกหวีด 
นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ 
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ 
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก 
เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํ้า เบาะยูโด ฯลฯ 
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 272,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาลสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ 
เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 480,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 309,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้เบาะนวม จํานวน 19,500 บาท
จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวม จํานวน 30 ตัวๆ ละ 650 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เหล็กหนา 1.2 มิลลิเมตร
2) ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 44x58x88 เซนติเมตร
3) พนักพิงเหลี่ยมมุมโค้ง
4) หุ้มหนังเทียม
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 47 รายการที่ 8

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  16:13:53 หน้า : 36/60



เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 28,600 บาท
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 18,000 บีทียู
  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
  3) ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
  4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน
  5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น 
แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเ
ครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (lonizer) เป็นต้น 
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
  - ชนิดแขวน
  6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 48 รายการที่ 9

ตู้เสื้อผ้า จํานวน 3,000 บาท
จัดซื้อตู้เสื้อผ้า จํานวน 1 หลังๆ ละ 3,000 บาท
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) กว้าง 120 ซม. สูง 129 ซม. ลึก 52 ซม.
  2) เป็นแบบประตู 3 บาน
  3) ปิดผิวฟล์อยทั้งหลัง
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 49 รายการที่ 10

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท
รวมเป็นเงิน 11,000 บาท 
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) มีมือจับชนิดบิด
  2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
  3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
* ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 49 รายการที่ 11
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ตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน จํานวน 4,500 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 4,500 บาท
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) แบบเลื่อนกระจก 3 ชั้น
  2) ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)  118.8 x 88 x 40.7 ซม.
  3) ชั้นวางปรับระดับได้ 2 ระดับ
  4) เป็นบานเลื่อนกระจก 2 ประตู
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 50 รายการที่ 12

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 11,000 บาท
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ชนิด  40 ช่อง จํานวน  2  หลังๆ ละ 
5,500  บาท รวมเป็นเงิน 11,000  บาท  
คุณลักษณะ ดังนี้
  - ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จัดเก็บ 40 ช่อง
  - ช่องเก็บแฟ้ม จํานวน 4 ชั้น รวม 40 ช่อง
  - ติดล้อเลื่อน 4 ล้อ 
  - ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) : 91 x 30 x 175 ซม.
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561 
หน้าที่ 50 รายการที่ 13

โต๊ะ จํานวน 3,500 บาท
จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุดๆ ละ 3,500 บาท
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) มีโต๊ะสูงตรงกลาง สูง 80 ซม.
  2) มีเก้าอี้นั่ง 4 ตัว เป็นแบบพนักพิง
* ราคาและคุณลักษณนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 51 รายการที่ 14

ถังนํ้า จํานวน 36,800 บาท
จัดซื้อถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 
จํานวน 4 ถังๆ ละ 9,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า
  - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 51โครงการที่ 16
* สําหรับจัดทําระบบประปาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
(กองช่าง)
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ครุภัณฑ์การศึกษา
เครื่องเล่นเด็กสนาม จํานวน 30,000 บาท

จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กสนาม จํานวน 3 ชุดๆ ละ 10,000 บาท
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีสไลเดอร์ไม่น้อยกว่า 2 ทาง
- มีบันไดขึ้น 1 ทาง
- เป็นพลาสติกเกรด A
- ขนาดไม่น้อยกว่า 480 x 300 x 360 ซม.
- เสา ตั้งไม่น้อยกว่า 114 มม.
* คุณลักษณะและราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์
เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 74 รายการที่ 47

ครุภัณฑ์การเกษตร
เครื่องสูบนํ้า จํานวน 44,000 บาท

จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า แบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 4
 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
(1) สูบน้าได้ 450 ลิตรต่อนาที
(2) เป็นเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
(3) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร)
(4) สูบนํ้าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด
(5) ส่งนํ้าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต
(6) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบนํ้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบ
ชุด พร้อมที่จะใช้งานได้
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 53 รายการที่ 21
(กองช่าง)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน 15,000 บาท

จัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) สามารถเล่นแผ่น CD/CD-R/VCD/DVD/MP3
  2) สัญญาณเสียงออก Stereo 2.0 CH
  3) แสดงเพลง MP3 เป็นภาษาไทย
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 56 รายการที่ 26
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ชุดลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 75,000 บาท
จัดซื้อชุดลําโพงเคลื่อนที่ จํานวน 5 ชุดๆ ละ 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 75,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) ตู้ลําโพงขนาด 15 นิ้ว
  2) ขยายในตัว ขนาด 300 วัตต์
  3) มีบลูทูธ
  4) สามารถเชื่อมต่อผ่าน USB SD CARD ได้
  5) สามารถบันทึก USB SD CARD ได้
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 56 รายการที่ 27

ชุดลําโพงช่วยสอน จํานวน 15,000 บาท
จัดซื้อชุดลําโพงช่วยสอน จํานวน 5 ชุดๆ ละ 3,000 บาท
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) ลําโพงแบบพกพา พร้อมสายสะพาย
  2) สามารถเสียบไมโครโฟนเป็นลําโพงช่วยสอนได้
  3) รองรับไฟล์ Mp3
  4) มีปุ่มควบคุมเสียง ECHO
  5) จอ LED แสดงสถานะต่างๆ
  6) กําลังขยาย 30 Watts 
  7) สามารถเล่นเพลงต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง
  8) แบตเตอร์รี่ในตัว 2000 MAH
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 57 รายการที่ 28

โทรโข่ง จํานวน 12,500 บาท
จัดซื้อโทรโข่งมือถือ จํานวน 5 อันๆ ละ 2,500 บาท 
รวมเป็นเงิน 12,500 บาท ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) ความดังไม่น้อยกว่า 25 วัตต์
  2) นํ้าหนักไม่เกิน 1.65 กิโลกรัม
* ราคาและคุณลักษณะนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)
หน้าที่ 57 รายการที่ 29

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 171,300 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่าK) จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(คํานวน ร้อยละ 4 ของประมาณการค่าก่อสร้าง)
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ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 88,700 บาท
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 8 โครงการที่ 3
(กองช่าง)

ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่ จํานวน 63,000 บาท
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งใหญ่
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 8 โครงการที่ 2
(กองช่าง)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 6,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้าง
(กําหนดร้อยละ 4.5 ของราคาค่าก่อสร้าง)
เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

ค่าออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 6,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบงานก่อสร้าง
(กําหนดร้อยละ 4.5 ของราคาค่าก่อสร้าง)
เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

งบเงินอุดหนุน รวม 3,728,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,728,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกระมอล จํานวน 380,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านกระมอล
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 119 โครงการที่ 1

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) จํานวน 1,004,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32)
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 119 โครงการที่ 1
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อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง) จํานวน 892,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง 
(คุรุราษฎร์บํารุง)
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 119 โครงการที่ 1

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปะทาย จํานวน 644,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนบ้านปะทาย
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 119 โครงการที่ 1

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านร่องตาซุน จํานวน 808,000 บาท
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 119 โครงการที่ 1
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 145,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 145,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 145,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด ค่าสํารวจประชากรสุนัข/แมว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 
ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 14 โครงการที่ 2

อบรมประชาชนเพื่อให้รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการใช้มาตรการกฎหมาย
สาธารณสุข

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รับรู้สิทธิและ
หน้าที่ในการใช้มาตรการกฎหมายสาธารณสุข โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ.2557
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 13 โครงการ 1
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาสตําบลทุ่งใหญ่ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
  2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 
  4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 96 โครงการที่ 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,040,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,627,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,627,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล 4
 ตําแหน่ง ดังนี้
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง 
(2) นายช่างโยธา 
(3) เจ้าพนักงานธุรการ  
(4) เจ้าพนักงานการประปา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน รายละเอียด คือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง คนงานเครื่องสูบนํ้า
จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหน่งคนงานเครื่องสูบนํ้า จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 1,331,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้ง
คราว ฯลฯ 
และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับ
ตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิได้รับตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 718,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ จํานวน 288,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 3 คน
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รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
-ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบี้ยประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 
-ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงค่าติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และหรือไปอบรมสัมมนาของ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างฯ
โดยปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 450,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน 
มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า
เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครื่องประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครื่องรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบี้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุอื่น จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นํ้าตาล ชา ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วันที่พิมพ์ : 30/10/2561  16:13:54 หน้า : 48/60



งบลงทุน รวม 82,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 57,000 บาท
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 1 คัน คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาด 1 ตัน
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี 
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เป็นกระบะสําเร็จรูป
- เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ราคารวมภาษีสรรพสามิต
- เป็นรถบรรทุกใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 52 โครงการที่ 18

ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอร์ส) จํานวน 25,000 บาท

จัดซื้อปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอร์ส) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ขนาด 2 แรงม้า
  - มอเตอร์แบบ 1 เฟส
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 53 โครงการที่ 20

งานไฟฟ้าถนน รวม 160,000 บาท
งบลงทุน รวม 160,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 160,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โคมไฟฟ้าถนน จํานวน 160,000 บาท
จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนโซล่าเซลล์ จํานวน 20 ชุดๆ ละ 8,000 บาท
รวมเป็นเงิน 160,000 บาท
คุณลัษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) กําลังไฟ 50 วัตต์
  2) แผงโซล่าเซลล์ 12 โวลต์ 30 วัตต์
  3) แบตเตอรี่ ชนิด ลิเธี่ยม ขนาด 7.4 โวลต์ 32,000 mAh
  4) ระยะเวลาให้แสงสว่าง 12 ชั่วโมงต่อวัน
  5) ระยะเวลาชาร์ทไฟ 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
  6) ควบคุมการเปิด-ปิด และการใช้แสงด้วยรีโมทคอนโทรล
      หรือตั้งเปิด-ปิดอัตโนมัติ
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 58 รายการที่ 31
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูง
อายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 83 โครงการที่ 8

ชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง โดย
มีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 7 โครงการที่ 1

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

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

โครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติ
เขาพระวิหาร ให้กับ ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 42 โครงการที่ 6
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 148,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 95 โครงการที่ 7

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
ปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 95 โครงการที่ 6

งบเงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 48,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวันท้องถิ่นไทย จํานวน 3,000 บาท
อุดหนุนโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ให้กับ อบต.นํ้าอ้อม
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 34 โครงการที่ 1

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
งานปีใหม่และงานกาชาด จํานวน 5,000 บาท

อุดหนุนโครงการงานปีใหม่และงานกาชาด ให้ที่ทําการปกครอง
อําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 40 โครงการที่ 2
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งานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนโครงการงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ให้ที่ทําการปกครอง
อําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 41 โครงการที่ 3

งานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธีให้กับที่ทําการปกครอง
อําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตาม
  1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 39 โครงการที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10,725,163 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบี้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนํ้าบาดาล ฯลฯ
เป็นไปตาม
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559  
  2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
  3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
ลงวันที่ 24 มกราคม 2561
หรือตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
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งบลงทุน รวม 9,678,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 214,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ถังนํ้า จํานวน 36,800 บาท
จัดซื้อถังนํ้า แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จํานวน 4
 ถังๆ ละ 9,200 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดที่จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
* คุณลักษณะและราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 51 รายการที่ 15
* สําหรับจัดทําโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในที่ทําการ
อบต.ทุ่งใหญ่

ครุภัณฑ์การเกษตร
ปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอร์ส) จํานวน 25,000 บาท

จัดซื้อปั๊มนํ้าบาดาล (ซับเมอร์ส) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ขนาด 2 แรงม้า
  - มอเตอร์แบบ 1 เฟส
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 53 โครงการที่ 20
* สําหรับจัดทําโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในที่ทําการ
อบต.ทุ่งใหญ่

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 80,000 บาท

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ลักษณะการเจาะโดยการหมุนเกลียว
  - ระบบระบายความร้อนปล่อยนํ้าไหลผ่านกระบอกเจาะขณะทํางาน
  - เส้นผ่าศูนย์กลางที่เจาะได้ 1-8 นิ้ว
  - ความลึกที่เจาะได้ไม่น้อยกว่า 300 มม.
  - ความจุถังนํ้า ไม่น้อยกว่า 30 ลิตร
  - เครื่องยนต์ชนิดเบนซิล
  - กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า
  - ความจุถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 54 โครงการที่ 22
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เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 60,000 บาท
จัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1) เครื่องยนต์เบนซิน 9 แรงม้า
2) โครงเหล็กรอบเครื่องยนต์ป้องกันการกระแทกเคลื่อนย้ายสะดวก
3) ถังเก็บนํ้าไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ถอดทําความสะอาดได้
4) พวงมาลัยปรับระดับ แบบเกลียว พร้อมที่ล็อคระดับ
5) ขนาดใบตัด 16 นิ้ว 
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 55 รายการที่ 25

ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จํานวน 5,000 บาท
จัดซื้อชุดทดสอบความเข้มข้นเหลวของคอนกรีต จํานวน 1 ชุดๆ ละ 
5,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) กรวย (Slump Cone) ทําด้วยสแตนเลส ปีที่ยื่นสําหรับเท้าเหยียบ
  2) แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) ทําด้วยเหล็กแข็ง เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.5 ซม. ยาว 60 ซม. ชุบเคลือบกันสนิม
  3) ถาดทําด้วยโลหะผสม ขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
  4) ที่ตักตัวอย่างคอนกรีต (Scoop) ทําด้วยอลูมิเนียม)
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 54 รายการที่ 23

แบบหล่อคอนกรีต จํานวน 8,000 บาท
จัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต จํานวน 1 ชุด ราคา 8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1) ใน 1 ชุด ประกอบด้วยแบบหล่อจํานวน 3 ลูก
  2) แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 150x150x150 มม.
  3) ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบ มีความหนาประมาณ 10 มม.
  4) สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้ โดยใช้น็อตขันยึด
* คุณลักษณะและราคานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) 
หน้าที่ 55 รายการที่ 24

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,463,300 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุริยันต์ ยอดแก่ ไปหน้าวัดทุ่งประทาย 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13)

จํานวน 465,000 บาท

ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  197.50  เมตร  
ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 790  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 21 โครงการที่ 22
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ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร สายวัดป่าบ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 
14 (โรงปุ๋ย) (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14)

จํานวน 356,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 151.00 เมตร  
ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 604.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 5 โครงการที่ 9

ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด (บ้านม่วง หมู่ที่ 5) จํานวน 400,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 53 โครงการที่ 32

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

จํานวน 35,000 บาท

ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  
ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า  60.00  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 22 โครงการที่ 34

ก่อสร้างถนน คสล. สายนายยศ ครองเชื้อ (บ้านร่อง หมู่ที่ 2) จํานวน 278,000 บาท
ขนาดกว้าง  3.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  456.00  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 4 โครงการที่ 2

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

จํานวน 100,000 บาท

ขนาดกว้าง  2.50 เมตร ยาว  68.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 59 โครงการที่ 75

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งใหญ่ ไปบ้านกระมอล (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) จํานวน 2,118,000 บาท
กว้าง 5 เมตร ยาว 720 เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 0.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 20 โครงการที่ 4

ก่อสร้างถนน คสล. สายไปนาตาโอด ข้างบ้านนายพัสกร คูณพันธ์ ไปทาง
นายวิจิตร แก้วดี (บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12)

จํานวน 500,000 บาท

ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 170.00  เมตร  
ไหล่ทางลูกรัง  2 ข้างๆละ 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 850.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 6 โครงการที่ 13
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ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าแปลงเกษตรสายทุ่งโตนด
(บ้านตาซุน หมู่ที่ 8)

จํานวน 300,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 5 โครงการที่ 5

ก่อสร้างถนน คสล.ทางไปสถานีสูบนํ้า (บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10) จํานวน 330,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 51 โครงการที่ 18

ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9) จํานวน 240,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 5 โครงการที่ 6

ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมสายไปนางสิน (บ้านกระมอล หมู่ที่ 7) จํานวน 400,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 62 โครงการที่ 93

ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาประชาคม – นํ้าล้น (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) จํานวน 306,000 บาท
กว้าง 4 เมตร ยาว 129.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 5 โครงการที่ 11

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางจันทร์ทอง ยอดย้อย (บ้านทุ่ง
ใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16)

จํานวน 376,400 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.55 เมตรไม่มีไหล่ทางลูกรัง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  631.65  ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 67 โครงการที่ 132

ก่อสร้างระบบประปาภายในที่ทําการ อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 305,200 บาท
ระบบประปาโครงเหล็ก ถังเก็บนํ้าไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2,000 ลิตร จํานวน 4 ถัง พร้อมเจาะบ่อบาดาล
และติดตั้งเครื่องสูบนํ้าซับเมิสซิเบิ้ล
งบประมาณ 386,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
* แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 24 โครงการที่ 140

ก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหน้าบ้านนายสมศรี สารศาสตร์ - หน้าบ้านนางวิชัย 
จันเปรียง (บ้านโคก หมู่ที่ 1)

จํานวน 300,000 บาท

กว้าง 1.10 เมตร ยาว 118 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 4 โครงการที่ 1
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ก่อสร้างรางระบายนํ้าสายหน้าโรงเรียนบ้านปะทาย (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) จํานวน 500,000 บาท
ท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 34 บ่อ 
ระยะทางยาว  330.00  เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 4 โครงการที่ 3

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 335,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(คํานวน ร้อยละ 4 ของประมาณการค่าก่อสร้าง)

เจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9 จํานวน 45,000 บาท
เจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6 นิ้ว กรุบ่อด้วยท่อ PVC 
ชั้น 8.5 ความลึก 25-35 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 5 โครงการที่ 7

วางท่อระบายนํ้า
(บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11)

จํานวน 409,700 บาท

ท่อระบายนํ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. จํานวน 54 บ่อ ระยะทางยาว 526 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 5 โครงการที่ 7

วางท่อระบายนํ้าสายหน้าศาลาประชาคม ไปแยกต้นตาล (บ้านผือเก่า หมู่ที่ 
6)

จํานวน 510,400 บาท

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 19 โครงการที่ 145

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนลูกรังสามแยกโคกตลอด สายนายกลิ่น มีแสง ถึงที่นานายสา
โรจน์ (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที่ 9)

จํานวน 100,000 บาท

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 74โครงการที่ 19

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ควบคุมงานก่อสร้าง จํานวน 376,800 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าคุมงานก่อสร้าง
(กําหนดร้อยละ 4.5 ของราคาค่าก่อสร้าง)
เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560
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ออกแบบงานก่อสร้าง จํานวน 376,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบงานก่อสร้าง
(กําหนดร้อยละ 4.5 ของราคาค่าก่อสร้าง)
เป็นไปตามกฎกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560

งบเงินอุดหนุน รวม 1,007,063 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,007,063 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร นางคุด คุมมินทร์ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17) จํานวน 585,615 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
สายนางคุด คุมมินทร์ (บ้านทุ่งใหญ่เก่า หมู่ที่ 17) 
ให้การไฟฟ้าอําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 29 โครงการที่ 5

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายคุณธาดา สินพวงยิ้ม ถึงถนนลาดยาง 
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16)

จํานวน 153,093 บาท

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายคุณธาดา สินพวงยิ้ม 
ถึงถนนลาดยาง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 
ให้การไฟฟ้าอําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 107 โครงการที่ 9

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านนายสัน สารศาสตร์ ไป นายนวน 
สารศาสตร์ (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14)

จํานวน 77,629 บาท

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายบ้านนายสัน สารศาสตร์ 
ไป นายนวน สารศาสตร์ (บ้านโคกใต้พัฒนา หมู่ที่ 14) ให้การไฟฟ้า
อําเภอกันทรลักษ์
*เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 109 โครงการที่ 20

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายห้วยไม้งาม ไปบ้านชําม่วง ต.ชํา (บ้าน
ห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11)

จํานวน 90,397 บาท

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายห้วยไม้งาม 
ไปบ้านชําม่วง ต.ชํา (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที่ 11) 
ให้ การไฟฟ้าอําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 109 โครงการที่ 18
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ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุ่งนาชํา (บ้านตาซุน หมู่ที่ 8) จํานวน 100,329 บาท
อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายทุ่งนาชํา 
(บ้านตาซุน หมู่ที่ 8) ให้การไฟฟ้าอําเภอกันทรลักษ์
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยการ
ขอรับเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
หน้าที่ 28 โครงการที่ 1

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,464,987 บาท

งบกลาง รวม 16,464,987 บาท
งบกลาง รวม 16,464,987 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 197,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 
และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,444,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) ให้กับผู้สูงอายุตําบลทุ่งใหญ่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2552 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 97 โครงการที่ 1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,648,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) 
ให้กับผู้พิการตําบลทุ่งใหญ่ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 97 โครงการที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตําบลทุ่งใหญ่
- เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
*แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที่ 97 โครงการที่ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 504,385 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี  โดยนําไปใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น
เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม
ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
เป็นต้น
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณี พนักงานส่วนตําบลถึงแก่ความตาย
เป็นไปตาม
1. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
2. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 247,202 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) (ร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ไม่รวมเงินที่มีผู้อุทิศให้) 
เป็นไปตามหนังสือ
1. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
2. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
    ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
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