
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
อําเภอ กันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 62,010,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 13,701,920 บาท
งบบุคลากร รวม 8,134,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,694,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้นายก/รองนายก ดังนี
(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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/
และรองนายก ดังนี
(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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

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

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,009,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
(1) ประธานสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 11,220 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บาท
(2) รองประธานสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 9,180 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท
(3) เลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา 
      เดือนละ 7,200 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 
(4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 31 อัตรา
      อัตราละ 7,200 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน
      เป็นเงิน 2,678,400 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,440,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,850,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 9 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) หัวหน้าสํานักปลัด 
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(5) นักจัดการงานทัวไป 
(6) นักพัฒนาชุมชน 
(7) นิติกร 
(8) เจ้าพนักงานธุรการ 
(9) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 63,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ฯลฯ 
ให้พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(2) นิติกร

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ดังนี
(1) ปลัด อบต. 
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(3) หัวหน้าสํานักปลัด 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(3) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
(4) นักการภารโรง
(5) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป 3 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ยาม 
(2) พนักงานขับรถยนต์ 
(3) พนักงานขับรถบรรทุกนํา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(2) นักการภารโรง 
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ยาม 
(2) พนักงานขับรถยนต์ 
(3) พนักงานขับรถบรรทุกนํา 
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งบดําเนินงาน รวม 5,345,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 414,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่
   องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน
   ด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
   ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
   ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
   เป็นครังคราว ฯลฯ 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
   สําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
   พนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
   โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
   กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
   เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
   ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 
   หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และทีแก้ไขเพิมเติม
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 2,616,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 776,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 6 คน เป็นเงิน 576,000 บาท
2. ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบียประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ 
-ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นเงิน 200,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล การต้อนรับ
ส่วนราชการหรือผู้มาศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่างๆ 
ค่าของทีระลึก ฯลฯ
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามคําสังของ อบต.ทุ่งใหญ่ 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 
เรือง การตังงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง 
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และหรือไปอบรมสัมมนาของ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างฯ
โดยปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทีเกียวข้อง
กับการเลือกตังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
และเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
หรืออืนๆ ทีเกียวข้อง 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 99 โครงการที 14
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและ อบต.สัญจร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุม
ประชาคมและ อบต.สัญจร 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 99 โครงการที 13
ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง อบต.ทุ่งใหญ่

จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง 
อบต.ทุ่งใหญ่ และตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ 
(กลุ่มเป้าหมาย 100 คน)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 97 โครงการที 4
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ 
พานพุ่มเงินพุ่มทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุเสารีย์ หรือ
ใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาศต่าง ๆ  และเพือจ่ายเป็นค่าหรีด หรือพวงมาลา 
สําหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่ายในนามของส่วนราชการ
เป็นส่วนร่วม เฉพาะสักการะศพผู้ทีเคยให้ความช่วยเหลือ 
หรือเป็นผู้เคยทําประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส่วนราชการ
จนเป็นทีประจักษ์ชัด
โดยถือปฏิบัติตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
โครงการฝึกอบรมบุคลากรการป้องกันการทุจริตภาครัฐ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมบุคลากรการป้องกันการทุจริต
ภาครัฐ 
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 99 โครงการที 12
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 1,390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชือสํานักงาน 
มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครืองประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครืองรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ กระทะ
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา ทีนอน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูทีนอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบีอง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสินเปลือง 
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไขควง กระแจ แม่แรง 
กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ 
กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ 
สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ นํามันเบรก 
น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง เบาะรถยนต์
เครืองยนต์(อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย
สายพานใบพัด หม้อนํา หัวเทียน แบตเตอรี ไฟหน้า ไฟเบรก 
กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 420,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเซล นํามันก๊าด
นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันเครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุการเกษตร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน 
เครืองดังแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพีชและสัตว์
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา
นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช เช่น
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตังกล้อง
ขาตังเขียนภาพ เลนส์ซูม ประเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 925,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งใหญ่ และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายค่านําประปา สําหรับทีทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งใหญ่ และสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ฯลฯ

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

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ เช่น 
ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 202,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 202,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 52,000 บาท
จัดซือรถส่วนกลาง ชนิด รถบรรทุก(ดีเซล) คุณลักษณะ ดังนี
- ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลือน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ
  ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี 
   หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตร 
- แบบดับเบิลแคบ
  (1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
  (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
  (3) เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
  (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 125 ลําดับที 1

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 50,000 บาท
ติดตังผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 126 ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
(รายจ่ายเพือซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ประสานราชการ
ส่วนท้องถินและศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จัดซือจัดจ้างของ อปท.ระดับอําเภอ เป็นเงิน 20,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 120 โครงการที 2
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
และตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,552,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,971,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,971,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,535,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 6 ตําแหน่ง ดังนี
(1) นักบริหารงานคลัง 
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี 
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ 
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(6) เจ้าพนักงานธุรการ  

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

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง นักบริหารงานคลัง 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 268,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.), 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ 
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ 
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งบดําเนินงาน รวม 1,477,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 177,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว ฯลฯ 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 หรือตามที
กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่า
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน หรือตามทีกระทรวงหมาดไทย
กําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิได้รับตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
และทีแก้ไขเพิมเติม หรือทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน หรือตามทีกระทรวงหมาดไทย
กําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,010,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 2 คน เป็นเงิน 180,000 บาท
2.ค่าถ่ายเอกสาร, ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่ากําจัด
สิงปฏิกูล,ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน), ค่าโฆษณาและเผย
แพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ, ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, ค่าจ้าง
เหมาบริการ
ฯลฯ 

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

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 650,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 97 โครงการที 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 158,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชือสํานักงาน 
มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ กระทะ
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา ทีนอน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูทีนอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตังกล้อง
ขาตังเขียนภาพ เลนส์ซูม ประเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบ เสือ กางเกง ผ้า เครืองหมายยศและสังกัด
ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ ฯลฯ 
สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิได้รับตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นําตาล ชา ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด
และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 104,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
จัดซือตู้บานเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลังๆละ  5,500  บาท  
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีมือจับชนิดบิด
- มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 126 ลําดับที 6
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 32,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน 2 เครืองๆละ 16,000  บาท  
เป็นเงิน 32,000  บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz 
หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Inteface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว 
จํานวน 1 หน่วย
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ลําดับที 8

เครืองพิมพ์เช็ค จํานวน 45,000 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครือง 
คุณลักษณะพืนฐาน
- ระบบการพิมพ์ หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง/หนา 
ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ (Automatic  Gap Adjustment)
- มีความเร็วในการพิมพ์  มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุด
ไม่น้อยกว่า 580 ตัวอักษร/วินาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ Graphic ไม่น้อยกว่า 360 X 360 dpi
- ทางเข้ากระดาษ สามารถวางสมุดทีช่องป้อนกระดาษ
ตรงตําแหน่งไหนก็ได้ (Auto Aliqnment) 
คุณลักษณะและราคานอกมาตรฐานครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 125 ลําดับที 3
เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 16,800 บาท
จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 800 VA จํานวน 6 เครืองๆละ 2,800บาท 
เป็นเงิน 16,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800  VA (480  Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ.2560 ณ วันที 21 เมษายน 2560
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 127 ลําดับที 10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 286,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 278,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 138,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าที
ต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
จํานวน 4 คน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําศูนย์
อํานวยการป้อกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
ใหญ่ เพราะขาดแคลนบุคคลทีมาปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิด
จากสาธารณภัยต่างๆ

จํานวน 100,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม 
เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้
จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม 
ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนต์ 
เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงหมาดไทยกําหนด

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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งบเงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 8,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอกันทรลักษ์
เป็นเงิน 8,000 บาท ให้ ทีทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์
แผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 116 โครงการที 2
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และตามทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,436,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,104,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,104,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,062,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
(2) นักวิชาการศึกษา
(3) เจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ  

งบดําเนินงาน รวม 332,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 89,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนฯ
ให้กับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2557 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 
และทีอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559 และอืนๆ ทีเกียวข้อง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และทีแก้ไขเพิมเติมและ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559
 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าถ่ายเอกสาร
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าซักฟอก
- ค่ากําจัดสิงปฏิกูล
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือ
สิงพิมพ์ต่างๆ
- ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่าเบียประกัน
- ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่
- ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์
- ค่าติดตังโทรศัพท์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ฯลฯ
(ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชือสํานักงาน 
มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครืองประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครืองรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบีอง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
(ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 12,127,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,235,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,235,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,275,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
ให้กับพนักงานครูส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง 5 อัตรา
(1) ครู คศ.1 จํานวน 2 คน
(2) ครูผู้ช่วย จํานวน 3 คน

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.), 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้าง ดังนี 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ 
   ตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
- พนักงานจ้างทัวไป 
   ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 5,847,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 264,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย 
โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินพ.ศ.2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557 และทีอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้กับผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และอืนๆ ทีเกียวข้อง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 94,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และทีแก้ไขเพิมเติม
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภท
และอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด)
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ค่าใช้สอย รวม 2,523,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 1,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 10 คน เป็นเงิน 960,000 บาท
2. ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบียประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ,ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
-ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นเงิน 40,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ทุ่งใหญ่ ในโอกาสต่าง ๆ 
เช่น การต้อนรับส่วนราชการ หรือผู้มาศึกษาดูงาน ฯลฯ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หรือตามแนวทางทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล, 
พนักงานจ้างฯ
โดยถือปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,373,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. ค่าจัดการเรียนการสอน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
    เป็นเงิน 353,600 บาท 
2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 
    สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ 
    เป็นเงิน1,020,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 2,798,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชือสํานักงาน 
มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครืองประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครืองรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หม้อ กระทะ
ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วนํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม
กระจกเงา ทีนอน เตาไฟฟ้า เตานํามัน เตารีด กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า
รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส เตา
ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูทีนอน 
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,428,000 บาท
จัดซืออาหารเสริม(นม) 
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 260 วัน 
สําหรับ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.) 5 แห่ง จํานวน 260 วัน 
โดยปฏิบัติตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบีอง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ เประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง เช่น เครืองมือวิทยาศาสตร์ สําลี และผ้าพันแผล
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ นํายาต่างๆ ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น 
เคียว สปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน 
เครืองดังแมลง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพีชและสัตว์
อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา
นําเชือพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช เช่น
ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ
ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ขาตังกล้อง
ขาตังเขียนภาพ เลนส์ซูม ประเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป พู่กัน สี 
เมมโมรีการ์ด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุกีฬา จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง เช่น
ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง 
ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร์บอล ตะกร้าหมายแชร์บอล เชือก
กระโดด ตะกร้อ ตาข่ายกีฬา เช่น ตาข่ายตะกร้อ, นกหวีด 
นาฬิกาจับเวลา ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
 หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ 
สือการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลืนพลาสติก 
เบาะยืดหยุ่น เบาะมวยปลํา เบาะยูโด ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรางมหาดไทยกําหนด

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรี เช่น ฉิง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง เช่น 
กลองสองหน้า รําวง กลองยาว กลองแวมบ้า, ลูกชัด ปารากัส 
ขลุ่ย ขิม ซอและยางสนซอ จะเข้และอุปกรณ์ เช่น ไม้ดีด สาย 
นมจะเข้, โทน โหม่ง ปีมอญ อูคูเลเล่ ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ 
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 262,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ทุ่งใหญ่

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
- ค่าสือสารผ่านดาวเทียม 
- ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสารอืนๆ 
เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ
ฯลฯ

งบลงทุน รวม 95,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,000 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี จํานวน 95,000 บาท
จัดซือโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี สําหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.ทุ่งใหญ่ จํานวน 19 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
คุณลักษณะต่อชุดดังนี
- โต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 50 ซม. จํานวน 1 ตัว
- เก้าอี ขนาดไม่น้อยกว่า 120x30x30 ซม. จํานวน 2 ตัว
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 131 ลําดับที 33
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,950,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,950,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
อัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 200 วัน 
ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดําเนินการเอง
ประกอบด้วย 
    1) โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 
    2) โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง (คุรุราษฎร์บํารุง) 
    3) โรงเรียนบ้านร่องตาซุน 
    4) โรงเรียนบ้านปะทาย 
    5) โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) 
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
และทีแก้ไขเพิมเติม และตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 113 โครงการที 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 388,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 388,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 88,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 88,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าที
ต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
จํานวน 4 คน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพือช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ระบบแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
เนืองจากขาดแคลนบุคคลทีมาปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า แอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ 
เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ 
เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง) ลวดเชือมเงิน ถุงมือ 
กระดาษกรอง จุกต่างๆ สัตว์เลียงเพือการทดลอง 
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สําลี และผ้าพันแผล 
หลอดเอกซเรย์ ชุดเครืองมือผ่าตัด ทีวางกรวยแก้ว 
กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) 
เปลหามคนไข้ คีมถอนฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง 
เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเยียมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยียมบ้านผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมตําบลทุ่งใหญ่
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 90 โครงการที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,980,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,465,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,465,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,011,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล 4
 ตําแหน่ง ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองช่าง 
(2) นายช่างโยธา 
(3) เจ้าพนักงานธุรการ  
(4) เจ้าพนักงานการประปา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 372,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน รายละเอียด คือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
(1) คนงานเครืองสูบนํา 
(2) ผู้ช่วยช่างโยธา 
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังนี
(1) คนงานเครืองสูบนํา 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (พ.ช.ค.) 
เงินเพิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) ฯลฯ ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 ตําแหน่ง ดังนี
(1) คนงานเครืองสูงนํา 
(2) ผู้ช่วยช่างโยธา 
พนักงานจ้างทัวไป 1 ตําแหน่ง
(1) คนงานเครืองสูงนํา 
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งบดําเนินงาน รวม 1,515,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 216,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ, ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, 
ค่าตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครัง
คราว ฯลฯ 
และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
จ่ายให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงาจ้างทีมีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมาย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3072 ลว. 29 ก.ย. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
ผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 4562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับตามตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิได้รับตามกฎหมายของทางราชการ 
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
และทีแก้ไขเพิมเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 756,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 406,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. ค่าจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพือปฏิบัติหน้าทีต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ จํานวน 3 คน เป็นเงิน 306,000 บาท
2. ค่าค่าถ่ายเอกสาร,ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,ค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล, ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน),
ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ 
หรือสิงพิมพ์ต่างๆ,ค่าธรรมเนียมต่างๆ,ค่าเบียประกัน,
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา,ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
-ค่าติดตังไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานทีราชการเพือให้ราชการ
ได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตังหม้อแปลง เครืองวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ซึงเป็นกรรมสิทธิของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษา หรือซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
- ค่าติดตังประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานทีราชการ เพือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินได้ใช้บริการนําประปา รวมถึงค่าติดตัง
มาตรวัดนําและอุปกรณ์ประปา ซึงเป็นกรรมสิทธิของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตังอุปกรณ์ประปาเพิมเติม 
รวมถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นเงิน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็น  ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร และหรือไปอบรมสัมมนาของ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตําบล,พนักงานจ้างฯ
โดยปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 
และทีแก้ไขเพิมเติม และอืนๆ ทีเกียวข้อง
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และทีแก้ไขเพิมเติม 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทังค่าสิงของ
และค่าแรงงาน ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ 
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคําผิด
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ตลับผงหมึก สมุดประวัติข้าราชการ
หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษขนาดเล็ก
ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอีพลาสติก
ตรายาง ตะแกรงวางเอกสาร แผ่นป้ายชือสํานักงาน 
มู่ลี ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไมโครโฟน
ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า
เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า 
เครืองประจุไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า 
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
สวิตซ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ เครืองรับโทรทัศน์ 
จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ไม้ต่างๆ
ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบไสไม้ เทปวัดระยะ
เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ
ราวพาดผ้า นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเม็นต์ ทราย 
อิฐหรือซีเม็นต์บล็อก กระเบีอง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี 
ปูนขาว ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน  
วัสดุสินเปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล หน่วยประมวลผล ซีดีรอมไดร์ฟ
แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board)
เมนบอร์ด (Main Board) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)
ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า 
ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก็ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส 
ถ้วยกาแฟ กาแฟ ครีมเทียม นําตาล ชา ฯลฯ
โดยปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

ค่าสาธารณูปโภค รวม 3,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า
- ค่าไปรษณีย์
- ค่าธนาณัติ
- ค่าดวงตราไปรษณียากร
- ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในการชําระค่าบริการต่างๆ
และอืนๆ ทีเกียวข้อง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 585,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ 365 วัน ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 365 วัน ตําบลทุ่งใหญ่พัฒนา
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 96 โครงการที 24
โครงการรักป่า รักนํา รักแผ่นดิน จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักป่า รักนํา รักแผ่นดิน
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 78 โครงการที 1
โครงการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชือเอดส์ และผู้
ด้อยโอกาส

จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ติดเชือเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 80 โครงการที 8
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
การรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 78 โครงการที 2
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งบลงทุน รวม 285,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 285,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ก่อสร้างรัวศาลาประชาคม บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10 จํานวน 285,000 บาท
รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด
(กองช่าง)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 80 โครงการที 10

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
ต้านยาเสพติด
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 88 โครงการที 1
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพืออุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวิงเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร ประจําปีงบประมาณ 2561
เป็นเงิน 20,000 บาท ให้ ทีทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์
แผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 119 โครงการที 6
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และตามทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 272,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันพ่อแห่งชาติ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี หน้า 89 โครงการที 7
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
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โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 89 โครงการที 6
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
หรือตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

งบเงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 22,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 22,000 บาท
เพืออุดหนุนให้ส่วนราชการ ดังนี
1) โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจําปีงบประมาณ 2561 
     เป็นเงิน 10,000 บาท ให้ ทีทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ์
     แผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564)
     หน้า 118 โครงการที 1
2) โครงการเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอกันทรลักษ์
     เป็นเงิน 10,000 บาท
     แผนพัฒนาท้องถินสี (พ.ศ.2561-2564)
     หน้า 118 โครงการที 3
3) โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี
     2561 เป็นเงิน 2,000 บาท
     แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
     หน้าที 118 โครงการที 2
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และตามทีกระทรวง
มหาดไทยกําหนด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 8,215,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ซ่อมแซมถนนลูกรังสามแยกโคกตลอด สายนายกลิน มีแสง 
ถึงทีนานายสาโรจน์ (บ้านทุ่งใหญ่2 หมู่ที 9)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 
โครงการที 19

งบลงทุน รวม 7,065,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,065,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. ข้างหนองชําใหญ่ (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4) จํานวน 206,100 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 86.60 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 346.40 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 53 โครงการที 52
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ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสุริยันต์ ยอดแก่น ไปหน้าวัดทุ่งประทาย 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13)

จํานวน 293,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 496.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 49 โครงการที 22
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าช้า (บ้านกระมอล หมู่ที 7) จํานวน 365,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 154.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 618.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 50 โครงการที 33
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร สายนางคําใส จินดาชาติ ไปทางนาย
สอน เขียวหอม (บ้านโคก หมู่ที 1)

จํานวน 51,000 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พืนทีไม่น้อยกว่า 87 ตารางเมตร 
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 51 โครงการที 41
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร สายนายเพน กายชาติ ไปทางนาง
เมตตา เปล่งปลัง (บ้านโคก หมู่ที 1)

จํานวน 230,000 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พืนทีไม่น้อยกว่า 384.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 51 โครงการที 36
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าแปลงเกษตร สายนายเสงิม กายชาติ (บ้านโคก 
หมู่ที 1)

จํานวน 219,000 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 366.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 49 โครงการที 24
ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าเมรุบ้านม่วง หมู่ที 5 จํานวน 150,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 49 โครงการที 25
ก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (บ้านโนนสะอาด หมู่ที 10) จํานวน 215,000 บาท
กว้าง 4.50 เมตร ยาว 80.80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 363.60 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 56 โครงการที 72

วันทีพิมพ์ : 2/10/2560  15:55:48 หน้า : 35/40



ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัด เชือมบ้านม่วง (บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที 4) จํานวน 293,900 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 492.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 57 โครงการที 78
ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตลอด (บ้านม่วง หมู่ที 5) จํานวน 350,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 596.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 48 โครงการที 32
ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายบุญ เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร 
เมาหวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13)

จํานวน 62,000 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 50 โครงการที 34
ก่อสร้างถนน คสล. สายดินแดงไปทางแยกดินแดงตําบลชํา (บ้านร่อง หมู่ที 
2)

จํานวน 200,000 บาท

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.20 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 335.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 48 โครงการที 16
ก่อสร้างถนน คสล. สายตาแบน (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11) จํานวน 319,000 บาท
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 108.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 542.50 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 46 โครงการที 6
ก่อสร้างถนน คสล. สายนางสายทอง ยุวพรม (บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15) จํานวน 150,000 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 249.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 50 โครงการที 35
ก่อสร้างถนน คสล. สายนายธนชัย เสาตรง (บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15) จํานวน 150,000 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้า 47 โครงการที 7
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ก่อสร้างถนน คสล. สายนายภาณุวัต สนิทวิชนันท์ (บ้านโคกใหม่ หมู่ที 15) จํานวน 200,000 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 55 โครงการที 68
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจินต์ เถาว์คํา (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที 13) จํานวน 145,000 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 57 โครงการที 80
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธาดา สินพวงยิม ไปทางถนนลาดยาง (บ้าน
ทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16)

จํานวน 150,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 50 โครงการที 29
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยกต้นตาล ไปสนามกีฬา (บ้านผือเก่า หมู่ที 6) จํานวน 288,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 118.5 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้าง ๆ ละ 0.50 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 474.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 54 โครงการที 63
ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นางกนกวรรณ ไปตําบลรุง (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา 
หมู่ที 16)

จํานวน 200,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 54 โครงการที 57
ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยสะกุย จากฝังเหนือไปฝังใต้ (บ้านโคกเหนือ หมู่ที 
12)

จํานวน 500,000 บาท

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 213.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 852.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 59 โครงการที 94
ก่อสร้างถนน คสล.สายนางเยียน ศรีอุทุมพร ไปห้วยตะขบ (บ้านปะทาย หมู่ที 
3)

จํานวน 500,000 บาท

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 281.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 63 โครงการที 121
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ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสิน ครองเมือง (บ้านร่อง หมู่ที 2) จํานวน 150,000 บาท
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พืนทีไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 48 โครงการที 20
ก่อสร้างถนน คสล.สายนายสุพรรณเจริญ ครองเมือง (บ้านร่อง หมู่ที 2) จํานวน 150,000 บาท
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 53 โครงการที 51
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วงฯ (บ้านทุ่ง
ใหญ่เก่า หมู่ที 17)

จํานวน 500,000 บาท

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  209.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
ไหล่ทางลูกรัง  2 ข้าง ๆ ละ  0.30  เมตร  
พืนทีไม่น้อยกว่า  836.00  ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 46 โครงการที 3
ก่อสร้างห้องนําสาธารณะป่าช้ากระมอล หมู่ที 7 จํานวน 135,000 บาท
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 79 โครงการที 1
วางท่อระบายนําซอยหน้าวัดผือเก่าธรรมาราม (บ้านผือเก่า หมู่ที 6) จํานวน 212,000 บาท
ท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว  130.00  เมตร 
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 47 โครงการที 12
วางท่อระบายนําสายห้วยแรด (บ้านห้วยไม้งาม หมู่ที 11) จํานวน 181,000 บาท
ท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว  118.00  เมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 67 โครงการที 148
วางท่อระบายนําสายเหนือสายแม่ระพีพรรณ ถึง แม่สุพรรณไสว (บ้านโคก
ใต้พัฒนา หมู่ที 14)

จํานวน 500,000 บาท

ท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก คสล. ยาว 330.00 เมตร
(รายละเอียดตามแบบที อบต.ทุ่งใหญ่กําหนด)
แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 49 โครงการที 28
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,050,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,050,000 บาท
อุดนหนุนให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอกันทรลักษ์ ดังนี
(1) อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร สายทุ่งตาเกียง 
     (บ้านตาซุน หมู่ที 8) 
     เป็นเงิน 500,000 บาท
     แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
     หน้า 101 โครงการที 6
(2) อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร สายโคกตลอด 
     (บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ที 9) 
     เป็นเงิน 350,000 บาท
     แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
     หน้า 101 โครงการที 3
(3) อุดหนุนติดตังไฟฟ้าสาธารณะ (บ้านทุ่งใหญ2่ หมู่ที 9) 
     เป็นเงิน 50,000 บาท
     แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
     หน้า 103 โครงการที 17
(4) อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพือการเกษตร สายนาโตนด 
     (บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที 16) 
     เป็นเงิน 150,000 บาท
     แผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ.2561-2564) 
     หน้า 102 โครงการที 16
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
และตามทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,194,880 บาท
งบกลาง รวม 18,194,880 บาท
งบกลาง รวม 18,194,880 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้กับพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 
และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ.2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 81 
ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,496,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ(เบียยังชีพผู้สูงอายุ) ให้กับผู้สูงอายุตําบลทุ่งใหญ่ 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบียยังชีพผู้พิการ) 
ให้กับผู้พิการตําบลทุ่งใหญ่ 

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์
เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตําบลทุ่งใหญ่
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สํารองจ่าย จํานวน 1,002,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์
ได้ล่วงหน้าในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี  โดยนําไปใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม 
เพือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที  12 มีนาคม 2545 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 
ลงวันที  15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที  6 มิถุนายน  2559 และ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิน ประจําปี 2560 (สมทบไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงินทีกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถินได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ) 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ กรณี พนักงานส่วนตําบลถึงแก่ความตาย
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 222,480 บาท
เพือจ่ายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) (ร้อยละ 1 ของประมาณการ
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน ไม่รวมเงินทีมีผู้อุทิศให้) 
โดยปฏิบัติตามหนังสือ
1. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 19 กันยายน 2557 
2. สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ด่วนมาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวันที 19 กันยายน 2557 
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 
    ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557
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