
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อําเภอ กันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 69,412,791 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 14,006,836 บาท

งบบุคลากร รวม 8,723,116 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,544,300 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ

*เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้กับผู้บริหารท้องถิ่น แยก
เป็น
    (1) นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็นเงิน 20,400
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท 
    (2) รองนายก อบต. จํานวน 2 คน ๆ ละ 11,220
 บาท/คน/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
     ขออนุมัติตั้งไว้ 514,080 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 514,080
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น แยกเป็น
    (1) นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็นเงิน 1,750
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท      
    (2) รองนายก อบต. จํานวน  2 คน ๆ ละ 880
 บาท/เดือน/คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
     ขออนุมัติตั้งไว้ 42,120 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 42,120
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้กับผู้บริหารท้องถิ่น แยก
เป็น
    (1) นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็นเงิน 1,750
 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
    (2) รองนายก อบต. จํานวน  2 คน ๆ ละ 880
 บาท/เดือน/คน รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
    ขออนุมัติตั้งไว้ 42,120 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 42,120
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับเลขานุการนายก อบต
. จํานวน 1 คน เป็นเงิน 7,200 บาท/เดือน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท
    ขออนุมัติตั้งไว้ 86,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 86,400
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 2,859,580 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับฝ่ายสภาท้องถิ่น แยกเป็น
    (1) ประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 11,220
 บาท/เดือน
    (2) รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 9,180
 บาท/เดือน
    (3) เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน เดือนละ 7,200
 บาท/เดือน
    (4) สมาชิกสภา อบต. จํานวน 31 คน เดือนละ 7,200
 บาท/คน/เดือน
    ขออนุมัติตั้งไว้ 2,859,580 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 2,859,580 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:08 หน้า : 4/198



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,178,816 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,171,960 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 9 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
    (1) ปลัด อบต.  
    (2) รองปลัด อบต. 
    (3) หัวหน้าสํานักปลัด 
    (4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน/ปก./ชก.
    (5) นักจัดการงานทั่วไป/ชก. 
    (6) นักพัฒนาชุมชน/ชก.
    (7) นิติกร/ชก. 
    (8) เจ้าพนักงานธุรการ/ปง./ชง.
    (9) จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ปง./ชง.
    ขออนุมัติตั้งไว้ 3,171,960 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 3,171,960 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 9 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 66,540 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ตามกฎหมายให้กับพนักงานสวน
ตําบล แยกเป็น
    (1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ให้กับ ปลัด อบต
. ในอัตราเดือนละ 730 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 8,760
 บาท 
    (2) เงินเพิ่มคาวิชาชีพ (พ.ค.ว.) สําหรับตําแหนงนิติกร อัตรา
เดือนละ 4,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 54,000 บาท
    (3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (พ.ช.ค.) ให้กับตําแหนง จ
พง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเดือนละ 315
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 3,780 บาท
    ขออนุมัติตั้งไว้ 66,540 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 66,540
 บาท
     ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยบําเหน็จความชอบ คาทด
แทนและการชวยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้?ปฏิบัติหน้าที่
ราชการราชการหรือชวยเหลือราชการเนื่องในการปกป้องอธิปไตย
และรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18
 มิถุนายน 2558 และประกาศ ก.พ. เรื่องกําหนดตําแหนงและเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ
. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงและเงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงให้กับพนักงานสวนตําบล แยกเป็น
    (1) ปลัด อบต. อัตราเดือนละ 4,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท
    (2) รองปลัด อบต. อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
    (3) หัวหน้าสํานักปลัด อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
    ขออนุมัติตั้งไว้ 132,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 132,000
 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,808,316 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 1,808,316 บาท แยกเป็น
    (1) พนักงานจ้าง (ภจ.) จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน  1,052,316 บาท แยกเป็น
    (1.1) ผู้ชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา
    (1.2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
    (1.3) ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
    (1.4) นักการภารโรง 1 อัตรา 
    (1.5) ผู้ชวยนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
    (2) พนักงานจ้าง (ทป.) จํานวน 7 คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 756,000 บาท
    (2.1) พนักงานขับรถยนต 3 อัตรา
    (2.2) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 1 อัตรา
    (2.3) พนักงานประจํารถน้ํา  2 อัตรา
    (2.4) ยาม 1 อัตรา
    ขออนุมัติตั้งไว้ 1,808,316 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 1,808,316 บาท
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) วัน
ที่  19 สิงหาคม 2558
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 4,994,770 บาท
ค่าตอบแทน รวม 634,970 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 302,970 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ, คาตอบแทนอปพร., เงินรางวัล, เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 302,970 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 302,970
 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่น ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ
    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยหรือระเบียบอื่น
เกี่ยวข้อง
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 222,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิและได้รับอนุมัติให้เบิกเงินได้ตามระเบียบกําหนด
    ขออนุมัติตั้งไว้ 222,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 222,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชกฤษฎีกาคาเชาบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561    
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
     แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 90,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลในสังกัดสํานักงานปลัด ตามกฎหมาย 
    ขออนุมัติตั้งไว้ 90,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 90,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว. 28
 มิ.ย.59 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าใช้สอย รวม 2,596,800 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 756,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 7 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 756,000 บาท
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานกฎหมายและคดี
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานบริหารงานบุคคล
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานนโยบายและแผน
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานทั่วไป (แมบ้าน)
    โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 756,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 756,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    รายละเอียดลักษณะงานเป็นไปตามรางขอบเขตของงานและ
คุณลักษณะเฉพาะของงาน (terms of reference : tor) ที่ อบต
. ทุงใหญกําหนด
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชนใน
พื้นที่ตําบลทุงใหญ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการปกครองพื้นที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม 
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0804.4/ว
 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ) จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท
. คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใชจายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธของ อปท
.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 ก.พ
.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    คาใช้จายในการจัดประชุมราชการของ อบต.ฯ, การประชุม
ราชการทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชา
ห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น, คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดู
งานหรือเยี่ยมชม อบต.ฯ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาว ของ อบต.ฯ การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาคให้ อบต. ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 60,000
 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท.
    และมาตรการประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 252 ลว. 22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการประหยัด
ในการเบิกคาใช้จาย
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ
    ขออนุมัติตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 150,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาใชจายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรม ฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 150,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 900,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลหรือนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ตามโครงการประชาสัมพันธการเลือกตั้งและการดําเนินการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ และ
นายก องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ  กรณีพ้นจาก
ตําแหนง เหตุอื่น ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 900,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 900,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 151 ข้อ 14)
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 320,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงใหญ ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
    -เป้าหมาย จํานวน 100 คน  ยังไมรวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
    -ประมาณการคาใช้จาย จํานวน 320,800 บาท เพื่อจาย แยก
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เป็น
    1.ฝึกอบรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
      1.1 คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ ฯลฯ 
      1.2 คาสัมมนาคุณวิทยากร
      1.3 คาป้ายโครงการ
      1.4 คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
    2. คาศึกษาดูงานนอกสถานที่
       2.1 คาพาหนะ
       2.2 คาที่พัก
       2.3 คาอาหารกลาง
       2.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
       2.5 คาเครื่องดื่ม 
       2.6 คาวิทยากร นอกสถานที่ 1
       2.7 คาเข้าศึกษาดูงาน ฯลฯ ประมาณการไว้ 20,000 บาท
       2.8 คาอื่นที่อาจเกิดขึ้น 
       ฯลฯ      ฯลฯ
      (หมายเหตุ – เป็นการประมาณการคาใช้จายเบื้องต้น ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กับสถานการณ )

    ขออนุมัติตั้งไว้ 320,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 320,800
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 74 ข้อ 4)
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

โครงการอบรมประชาชนเพื่อให้รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการใช้
มาตรการกฎหมายสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 30,000 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมประชาชน
เพื่อให้รับรู้สิทธิและหน้าที่ในการใช้มาตรการกฎหมายสาธารณ
สุข ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
    -ประมาณการคาใช้จาย จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการฝึกอบรม แยกเป็น
    1.การฝึกอบรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
      1.1 คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ ฯลฯ 
      1.2 คาสัมมนาคุณวิทยากร 
      1.3 คาป้ายโครงการ 
      1.4 คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การฝึกอบรม
      (หมายเหตุ – เป็นการประมาณการคาใช้จายเบื้องต้น ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กับสถานการณ )

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 132 ข้อ 4)
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจําวันแก
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
    -ประมาณการคาใช้จาย จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการฝึกอบรม แยกเป็น
    1.การฝึกอบรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
      1.1 คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ ฯลฯ 
      1.2 คาสัมมนาคุณวิทยากร 
      1.3 คาป้ายโครงการ 
      1.4 คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การฝึกอบรม
      (หมายเหตุ – เป็นการประมาณการคาใช้จายเบื้องต้น ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กับสถานการณ )

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 152 ข้อ 15)
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายละเอียดดังนี้
    กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย
    สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
    โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานของ อปท.
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 690,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน โต๊ะตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ชอลก ผ้าสาลี แปรง
ลบ กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขา
ตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ ฯลฯ เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 150,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับ ลูก
ปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและ
สกรู กระจกมองข้างรถยนต หม้อน้ํารถยนต กันชนรถยนต เบาะ
รถยนต ฟิลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจก โค้ง
มน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เตา ถาน ก๊าส แก๊สหุงต้ม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 200,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรให้กับสํานักงานปลัด เชน สาร
เคมีป้องกันและกาจัด ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุ
พืช ปุย พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก, ผ้าใบหรือผ้า
พลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ด
พันธุ เครื่องทาความสะอาดเมล็ดพันธุ เครื่องกระเทาะเมล็ด
พืช คราดซี่พรวนดินระหวางแถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบน
โธส อวน (สาเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่ การ
ด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส กล้องถายรูป ฯลฯ
 โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette, 
Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, 
Cartridge Tape)
    หัวพิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
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หมึกสาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card,
Sound Card) เป็นต้น เครื่องอานและ
บันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิสเกตต
(Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) 
แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17 
   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วัสดุอื่น จํานวน 100,000 บาท

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:08 หน้า : 28/198



คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นให้กับสํานักงานปลัด เชน มิเตอร
น้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลว
เปิด ปิดแก๊ส กาแฟ น้ําชา คอฟฟี่เมต โอวัลติน เจลล้างมือ
แอลกอฮอลฆาเชื้อไวรัส (เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณโรคโค
วิด สําหรับการจัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอลฆาเชื้อไวรัส ทั้งนี้เจ
ลล้างมือแอลกอฮอลฯ จัดเป็นผลิตภัณฑเครื่องสําอาง) ฯลฯ โดย
เบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,073,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 900,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายไฟฟ้าให้กับสํานักงานปลัด เชน ในสํานัก
งาน ในสวนสาธารณะ ไฟฟ้าถนน/แสงสวาง สถานที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 900,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 900,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายน้ําประปา น้ําบาดาล ให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน ในสํานักงาน ในสวนสาธารณะ สถานที่ที่อยูในความรับ
ผิดชอบของ อบต. ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทให้กับสํานักงานปลัด เชน คา
โทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 80,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียให้กับสํานักงานปลัด เชนคา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 3,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:08 หน้า : 31/198



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 80,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน รวม 273,950 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 273,950 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 51,450 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เก้าอี้ทํา
งาน ให้กับบุคลาการระดับอํานวยการ/วิชาการ/ทั่วไป/พนักงาน
จ้าง นั่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน จํานวน  14 ตัว เป็นเงิน  51,450
 บาท แยกเป็น
    (1) ระดับวิชาการ จํานวน 3 ตัว ๆ  ละ 4,550 บาท เป็น
เงิน 13,650 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 112 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
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    (2) ระดับทั่วไป จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 4,550 บาท เป็น
เงิน 18,200 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 71 ซม. สูง 104 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (3) สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 7 ตัว ๆ ละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 19,600 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
  - มีล้อเลื่อน
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ณ สํานักงาน เพื่อทดแทนเก้าอี้ทํางานเดิมที่ใช้งานมานาน
และสภาพเริ่มชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ทั้งนี้ เป็นการจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไม
ได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 51,450 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 51,450
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

เก้าอี้ประชุม/สัมมนา จํานวน 42,500 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เก้าอี้สําหรับ
จัดประชุมหรือสัมมนาขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ จํานวน  50 ตัว ๆ 850 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท แยกเป็น
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาใช้ในห้องประชุมฯ เพื่อ
ทดแทนชุดเดิมที่ใช้งานมานานและสภาพชํารุดเสียหายจากการใช้
งาน ทั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไมได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัติ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 42,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 42,500
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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เครื่องถายเอกสาร จํานวน 180,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร แบบ
ดิจิตอล (ขาว – ดํา) ความเร็ว 40 แผนตอนาที ให้กับสํานักงาน
ปลัด ฯ โดยมีวัตถุประสงคในการจัดหาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานด้านงานนโยบายและแผน งานจัดทํางบประมาณ ซึ่งจําเป็น
ต้องจัดทําเอกสารทีละจํานวนมาก ๆ
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       - ความเร็ว 40 แผนตอนาที
       - ชนิดขาว – ดํา
       - เป็นระบบมัลติฟังชั่น
       - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได้

 ขออนุมัติตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 180,000
 บาท
 ปรากฏรายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบ
ประมาณ ข้อ 10., 10.1 เครื่องถายเอกสาร 10.1.1 ระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดํา) – ความเร็ว 40 แผนตอนาที
          แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 15,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณให้กับที่ทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษดําเนินการโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 15,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 200 ข้อ 1)
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
ป
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการของ 
อบต.

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการของ อบต. โดยเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือที่กฎหมายและระเบียบอื่นกําหนด
    แผนงานบริหารทั่วไป งานงานวางแผนสถิติและวิชาการ
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,969,010 บาท
งบบุคลากร รวม 2,135,860 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,135,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,759,980 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเดือน/พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองคลัง แยกเป็น
    (1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 429,240 บาท
    (2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา 
    (3) ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ
งาน จํานวน1 อัตรา 
    (4) ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
    (5) ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน 1
 อัตรา
    (6) ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา

    ขออนุมัติตั้งไว้ 1,759,980 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 1,759,980 บาท

    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น ฉบับที่ 9 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    ขออนุมัติตั้งไว้ 1,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 1,000 บาท

    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18
 มิถุนายน 2558
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารให้กับตําแหนงผู้
อํานวยการกองคลัง
 
    ขออนุมัติตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 42,000
 บาท

    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 308,880 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาจ้าง/พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาจ้างให้กับ
พนักงานจ้างในสังกัดกองคลัง ตั้งไว้รวม 308,880 บาท แยกเป็น
    (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่
พัสดุ จํานวน 1 ตําแหนง 
    (2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 ตําแหนง
 
    ขออนุมัติตั้งไว้ 308,880 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 308,880
 บาท

    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) วัน
ที่  19 สิงหาคม 2558
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ทั้ง
ปี จํานวน 24,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 24,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 24,000
 บาท
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18
 มิถุนายน 2558
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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งบดําเนินงาน รวม 739,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 122,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ, เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง, เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราวฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่น ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างใน
สังกัดกองคลัง โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินคาตอบ
ตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559 หรือหนังสือกระทรวงมหาดไทยหรือระเบียบอื่นเกี่ยวข้อง
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิและได้รับอนุมัติให้เบิกเงินได้ตามกฎหมาย โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชกฤษฎีกาคาเชาบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561    
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562

    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ตามกฎหมาย โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 22,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 22,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว. 28
 มิ.ย.59 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน

    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าใช้สอย รวม 439,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท แยก
เป็น
    (1) คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อเป็นปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี ตั้งไว้ 108,000 บาท
    (2) คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตั้งไว้ 108,000
 บาท
    โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 216,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น และรายละเอียดลักษณะงานเป็นไปตามรางขอบเขตของ
งานและคุณลักษณะเฉพาะของงาน (terms of reference : tor) 
ที่ อบต. ทุงใหญกําหนด
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท
.  คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใชจายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธของ อปท
.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 ก.พ
.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับคารับรองและพิธีการ เชน คา
รับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คา
ใช้จายในการจัดประชุมราชการของ อบต.ฯ, การประชุมราชการ
ทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
ในกรณีที่มี การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คา
ใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็น, คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงาน
หรือเยี่ยมชม อบต.ฯ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาว ของ อบต.ฯ การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาคให้ อบต. ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 3,000 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    และมาตรการประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว 252 ลงวันที่ 22 มกราคม 2553 เรื่อง มาตรการ
ประหยัดในการเบิกคาใช้จาย
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เชน คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น โดย
เบิกจายตามระเบียบของทางราชการ 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 80,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารับการฝึกอบรมในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เชน คา
ลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่จําเป็น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 80,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้
    กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย
    สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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ค่าวัสดุ รวม 158,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานของกองคลัง เชน โต๊ะตางๆ เก้าอี้
ตางๆ ตู้ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ชอลก ผ้าสาลี แปรง
ลบ กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขา
ตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ ฯลฯ เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 80,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับกอง
คลัง เชน แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอก
หมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจาน
รอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่
นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบด
อาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรให้กับกอง
คลัง เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่ การ
ด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส กล้องถายรูป ฯลฯ
 โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 3,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายให้กับกองคลัง เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 3,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 3,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล
(Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive)
    เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
    หัวพิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse)
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box)
เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet
Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น
    เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบ
ของทางราชการ
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นให้กับกองคลัง เชน มิเตอรน้ํา มิเตอร
ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิด
แก๊ส กาแฟ น้ําชา คอฟฟี่เมต โอวัลติน ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 5,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

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

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียให้กับกองคลัง เชน คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคมให้กับกอง
คลัง เชน คาโทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คา
วิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร
อื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน รวม 94,150 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 94,150 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 30,650 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เก้าอี้ทํา
งาน ให้กับบุคลาการระดับอํานวยการ/วิชาการ/ทั่วไป/พนักงาน
จ้าง นั่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน จํานวน  9 ตัว เป็นเงิน 30,650
 บาท แยกเป็น
    (1) ระดับอํานวยการ จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 4,550 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 65 ซม. ลึก 73 ซม. สูง 120 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (2) ระดับวิชาการ จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 4,550 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
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       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 112 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (3) ระดับทั่วไป จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,450 บาท เป็น
เงิน 10,350 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 71 ซม. สูง 104 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (4) สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 4 ตัว ๆ  ละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ณ สํานักงาน เพื่อทดแทนเก้าอี้ทํางานเดิมที่ใช้งานมานาน
และสภาพเริ่มชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ทั้งนี้ เป็นการจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไม
ได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,650 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,650
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 34,000 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน ราคาเครื่อง
ละ 17,000 บาท จํานวน 2 เครื่อง เป็นเงิน จํานวน 34,000 บาท
       คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 2.2 GHz จํานวน 1 หนวย
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
    - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
    - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
    - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
    - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
    - มีแป้นพิมพและเมาส
    - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
    - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

   ขออนุมัติตั้งไว้ 34,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได้ 34,000
 บาท
   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
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    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่อง
คอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน  ข้อ 9. ตาม
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12
 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 หรือตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมกําหนด
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดงภาพ 
ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 22,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่  1 (จอแสดง
ภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 1
 เครื่อง
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
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   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
   - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
   - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

    ขออนุมัติตั้งไว้ 22,000 บาท  จายจากเงินรายได้ 22,000 บาท
   พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ข้อ 7. ตามประกาศกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หรือตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 7,500 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 3
 เครื่อง เป็นเงิน จํานวน 7,500 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 7,500 บาท  จายจากเงินรายได้ 7,500 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ข้อ 62. ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หรือตามที่กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขับเคลื่อนศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความ
ปลอดภัยทางถนน ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนศูนย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยทาง
ถนน ประจําปีงบประมาณ 2564 ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอ
กันทรลักษ ฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 5,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 36 ข้อ 2)
    แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
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อุดหนุนโครงการการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการการป้องกัน เฝ้า
ระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 ให้กับจังหวัดศรีสะเกษ โดยเบิกจายตามระเบียบ
ของทางราชการ 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 5,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 28 ข้อ 1)
    แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
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อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม (สถานที่กลาง) ในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการรวม (สถานที่กลาง) ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ 2564 ให้กับสํานักงานท้องถิ่น
อําเภอกันทรลักษ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 29 ข้อ 2)
    แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 613,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 613,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 613,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 324,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติ
งานชวยเหลือและสนับสนุนงานผู้ป่วยฉุกเฉิน (ระบบแพทยฉุก
เฉิน) หรืองานกู้ชีพกู้ภัยของศูนยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ทุง
ใหญ จํานวน 3 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน/คน/12
 เดือน เป็นเงิน 324,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 324,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 324,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการของ อปท.
    รายละเอียดลักษณะงานเป็นไปตามรางขอบเขตของงานและ
คุณลักษณะเฉพาะของงาน (terms of reference : tor) ที่ อบต
. ทุงใหญกําหนด
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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คาใช้จายเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 150,000 บาท

คําขี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือด
ร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยตาง ๆ และ
ความเดือดร้อนตาง ๆ เชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2550 มาตรา 4 “สาธารณภัย” อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัย
แล้ง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาดสัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การ
ระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณ
ชน ไมวาเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่น
ใด ซึ่งกอให้เกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมาย
ความรวมถึงภัยทางอากาศ และการกอวินาศกรรมด้วย ฯลฯ โดย
เบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 150,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
ฯลฯ                            ฯลฯ
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
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โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นใน
ชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นในชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาการกลางวัน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสาร คาสิ่งพิมพ คาสัมมนาคุณวิทยากร เป็นต้น  โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 40,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ข้อ 6)
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
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โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องขับรถรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความ
รู้ เรื่องขับรถรู้กฎ ลดอุบัติเหตุ ประจําปีงบประมาณ 2564
 เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาการกลางวัน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ คาสัมมนาคุณวิทยากร เป็นต้น โดยเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
 หน้าที่ 124 ข้อ 16)
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย
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ป้องกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 9,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปีงบประมาณ 2564 เชนคาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร คาสิ่ง
พิมพ เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 9,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 9,800 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ข้อ 4)
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
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ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 9,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ประจําปีงบประมาณ 2564 เชน คา
วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร คาสิ่ง
พิมพ เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 9,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 9,800 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ข้อ 5)  
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้
    กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย
    สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 ก.พ
.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานของ อปท.
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,481,455 บาท

งบบุคลากร รวม 919,070 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 919,070 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 877,070 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเดือน/พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองการศึกษา แยกเป็น
    (1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 211,310 บาท
    (2) ตําแหนง นักวิชาการศึกษาฯ จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 308,040 บาท
    (3) ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน1
 อัตรา จํานวน 357,720 บาท
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 877,070 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 877,070
 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้บริหารให้กับตําแหนงผู้
อํานวยการกองศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 42,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 42,000
 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 529,985 บาท
ค่าตอบแทน รวม 143,985 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 91,185 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ, เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ, คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง, เงินรางวัล, เงินทําขวัญฝ่าอันตราย
เป็นครั้งคราว เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 91,185 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 91,185
 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่น ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิและได้รับอนุมัติให้เบิกเงินได้ตามกฎหมาย โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 48,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 48,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชกฤษฎีกาคาเชาบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561    
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการ สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลในสังกัดกองการศึกษาฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 4,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 4,800 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
    หลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ตามหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
คาเลาเรียน
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลว. 28
 มิ.ย.59 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและคาเลา
เรียน
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 306,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
    -ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานการเงินและการบัญชี จํานวน 1
 อัตรา
    -ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานพัสดุและการจัดทําเอกสารตาง ๆ
  จํานวน 1 อัตรา
   โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 216,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    รายละเอียดลักษณะงานเป็นไปตามรางขอบเขตของงานและ
คุณลักษณะเฉพาะของงาน (terms of reference : tor) ที่ อบต
. ทุงใหญกําหนด
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท
. คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใชจายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธของ อปท
.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ อปท. ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการการเข้ารับการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรม ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้
กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้
    กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย
    สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ อปท. ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานของกองการศึกษา เชน โต๊ะ
ตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ชอลก ผ้าสาลี แปรงลบ กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโพ
ม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ ฯลฯ เป็น
ต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าให้กับกองการ
ศึกษา เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโคร
โพน ขาตั้งไมโครโพน ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ไฟฉายสปอตไลท หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

        ขออนุมัติตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 5,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรให้กับกองการศึกษา เชน 
    อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, ฃ
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) 
    เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape)
    หัวพิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) 
    แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น 
    เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ  

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณียให้กับกองการศึกษา เชนคา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 5,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 18 
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 32,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เก้าอี้ทํา
งาน ให้กับบุคลาการระดับอํานวยการ/วิชาการ/ทั่วไป/พนักงาน
จ้าง นั่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน จํานวน  9 ตัว เป็นเงิน 32,400
 บาท แยกเป็น
(1) ระดับอํานวยการ จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 4,550 บาท เป็น
เงิน 4,550 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 65 ซม. ลึก 73 ซม. สูง 120 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (2) ระดับวิชาการ จํานวน 2 ตัว ๆ  ละ 4,550 บาท เป็น
เงิน 9,100 บาท
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    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 112 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (3) ระดับทั่วไป จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,450 บาท เป็น
เงิน 10,350 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 71 ซม. สูง 104 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (4) สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 3 ตัว ๆ  ละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 8,400 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ณ สํานักงาน เพื่อทดแทนเก้าอี้ทํางานเดิมที่ใช้งานมานาน
และสภาพเริ่มชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ทั้งนี้ เป็นการจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไม
ได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 32,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 32,400
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประ
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เภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 13,568,450 บาท
งบบุคลากร รวม 3,806,910 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,806,910 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,520,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเดือน/พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก
พนักงานสวนตําบลตําแหนงครู ในสังกัดกองการศึกษา จํานวน 5
 คน ตั้งรวมไว้ 1,520,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 1,520,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 1,520,000 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 246,910 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะให้กับครูชํานาญการ เดือนละ 3,500
 บาท/คน หรือครูชํานาญการพิเศษ เดือนละ 5,600 บาท/คน ใน
สังกัดกองการศึกษา ตั้งรวมไว้ 246,910 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 246,910 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 246,910 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,836,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาตอบแทน/คาจ้างให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จํานวน 17 คน ตั้งรวม
ไว้ เป็นเงิน 1,836,000 บาท 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 1,836,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 1,836,000 บาท
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) วัน
ที่  19 สิงหาคม 2558
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 204,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 17 คน ๆ ละ 1,000 บาท/เดือน/12
 เดือน ตั้งรวมไว้ จํานวน 204,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 204,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 204,000
 บาท
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18
 มิถุนายน 2558
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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งบดําเนินงาน รวม 5,858,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 284,950 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 254,950 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน เงินคาตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ, คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ, คาตอบแทน อปพร., เงินรางวัล, เงินประโยชนตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจ้าง, เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว, คา
ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ฯ เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ  
        
    ขออนุมัติตั้งไว้ 254,950 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 254,950
 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น ให้เป็นรายจายอื่น ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
เกี่ยวกับมาตรฐานทั่วไปหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลในสังกัดสํานักงานปลัด ตามกฎหมาย 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 30,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2562
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
    หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
    ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 2,341,390 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท
. คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใชจายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธของ อปท
.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ อปท. ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักรให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารับการฝึกอบรม และการเข้า
รับการฝึกอบรมในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ฯ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 11,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการ สงเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น ฯลฯ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 11,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,880,390 บาท

คําชี้แจง
   เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับสนับสนุนโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
การบริหารสถานศึกษาให้กับศูนยพัฒนา   เด็กเล็กในสังกัด อบต
.ทุงใหญ และโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ จํานวน 1,880,390
 บาท แยกเป็น
   1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) แยกเป็น
      - คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก 2-5 ปี จํานวน 257
 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 436,900 บาท
      -คาหนังสือเรียน สําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 163 คน ๆ
 ละ 200 บาท เป็นเงิน 32,600 บาท
      -คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 163 คน ๆ
 ละ 200 บาท เป็นเงิน 32,600 บาท
      -คาเครื่องแบบนักเรียน สําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 163
 คน ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 48,900 บาท
      -คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 163
 คน ๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 70,090 บาท
   2. เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด
.ในสังกัด อบต.ทุงใหญ ดังนี้
      -เด็กนักเรียน ศพด. จํานวน 257 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 1,259,300 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 1,880,390  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 1,880,390 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจายเงินของ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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จัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
   แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินของทางราชการให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ ดังนี้
    กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย
    สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ อปท. ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ค่าวัสดุ รวม 2,961,750 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ทุงใหญ กองการศึกษา เชน โต๊ะตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้
ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษ
ไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ ชอลก ผ้าสาลี แปรง
ลบ กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพที่ได้จากการซื้อ หรือ
จ้างพิมพของใช้ในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขา
ตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร น้ําดื่มสาหรับบริการ
ประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโพม เครื่องตัดกระดาษ เครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผง
ปิดประกาศ ฯลฯ เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 120,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบ
ต.ทุงใหญ เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโคร
โพน ขาตั้งไมโครโพน ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ไฟฉายสปอตไลท หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน แปรง ไม้
กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าหม ผ้าปู
โต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้าจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อ
จากเอกชน ถาด โองน้ํา ที่นอน มีด กระโถน เตาไฟฟ้า เตา
น้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนม
ปัง กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ํา
ร้อน กระติกน้ําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

   ขออนุมัติตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 80,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,311,750 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด.ใน
สังกัด อบต.ทุงใหญ นักเรียน 257 คน และโรงเรียนในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ตําบลทุงใหญ 5 โรงเรียน นัก
เรียน 880 คน รวม 1,137 คน จํานวน 260 วัน คูณ 7.82 บาทตอ
คนตอวัน จํานวน 260 วัน เป็นเงินทั้งปี 2,311,748.40 บาท ขอ
ปัดเป็น 2,311,750 บาท ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

   ขออนุมัติตั้งไว้ 2,311,750 บาท ตั้งจายจากเงินอุด
หนุน 2,311,750 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน - ไม้ตางๆ น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย อิฐหรือ
ซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง, ทอน้าบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ (รวมกามะ
ถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยาศาสตรหรือการแพทย สาลี และผ้าพัน
แผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร น้ํายาฆาเชื้อไวรัสตาง ๆ เจลล้างมือแอลกอฮอลฆาเชื้อ
ไวรัสตาง ๆ ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีป้องกันและกา
จัด ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปีกและ
สัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก, ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ สปริงเกลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ เครื่องหยอดหรือหวานเมล็ดพันธุ เครื่องทาความสะอาด
เมล็ดพันธุ เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน (สาเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโป
รสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่ การด ฟิลมสไลด แถบบันทึก
เสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่
ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลมภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนส
ซูม กระเปาใส กล้องถายรูป ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

   ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุกีฬา จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา เชน หวงยาง ลูกฟุตบอล ลูก
ปิงปอง ไม้ตีปิงปอง ลูกแชรบอล ไม้แบดมินตัน ลูกแบตมินตัน ไม้
เทนนิส ลูกเทนนิส เชือกกระโดด ดาบสองมือ ตะกร้อ ตะกร้า
หวายแชรบอล ตาขายกีฬา เชน ตาขายตะกร้อ, นกหวีด นาฬิกา
จับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขาย
วอลเลยบอลล หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
   แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
    อุปกรณบันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive)
    เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 
Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
    หัวพิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board) 
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)
    แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card,
Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น
    เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ 

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาการศึกษา เชน หุน แบบจาลองภูมิประเทศ สื่อ
การเรียนการสอนทาด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก เบาะ
ยืดหยุน เบาะมวยปล้ํา เบาะยูโด ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบ
ของทางราชการ

       ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลิง ฯลฯ
 โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ
  
        ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:09 หน้า : 105/198



วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
ดนตรี เชน ฉิ่ง ฉาบ กรับ อังกะลุง กลอง เชน กลองสอง
หน้า รําวง กลองยาว กลองแซมบ้า ลูกซัด ปารา
กัส ขลุย ขิม ซอ และยางสนซอ จะเข้ และอุปกรณ เชน ไม้
ดีด, สาย, นมจะเข้ เป็นต้น โทน โหมง ปี่มอญ อูคูเลเล ฯลฯ โดย
เบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอ
เรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิดแก๊ส กาแฟ น้ํา
ชา คอฟฟี่เมต โอวัลติน ผลิตภัณฑเครื่องสําอางเจลล้างมือ
แอลกอฮอล (ล้างมือฆาเชื้อไวรัสตาง ๆ) ฯลฯ โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 270,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุง
ใหญ ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 200,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 18
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาและคาน้ําบาดาลของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด อบต.ทุงใหญ ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 18
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพทให้กับสํานักงานปลัด เชน คา
โทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิด
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดย
เบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 40,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 18
    แผนงานการศึกษา  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน รวม 383,450 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 383,450 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน
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เก้าอี้ทํางาน จํานวน 19,450 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เก้าอี้ทํา
งาน ให้กับบุคลากรครูระดับวิชาการ/ชํานาญการ/พิเศษ/ปฏิบัติ
การ จํานวน 5 ตัว เป็นเงิน 19,450 บาท แยกเป็น
    (1) ระดับวิชาการ ครูชํานาญการ/พิเศษ จํานวน 2 ตัว ๆ
  ละ 4,550 บาท เป็นเงิน 9,100 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
    -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 112 ซม.
    - ปรับขึ้นลงได้
    - มีล้อเลื่อน
    (2) ระดับวิชาการ ครูปฏิบัติการ จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,450
 บาท เป็นเงิน 10,350 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
    -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 71 ซม. สูง 104 ซม.
    - ปรับขึ้นลงได้
    - มีล้อเลื่อน
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ณ สํานักงาน เพื่อทดแทนเก้าอี้ทํางานเดิมที่ใช้งานมานาน
และสภาพเริ่มชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ทั้งนี้ เป็นการจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไม
ได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตของ อปท.

    ขออนุมัติตั้งไว้ 19,450 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 19,450
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน จํานวน 104,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
สวน (ราคารวมคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 3
 เครื่อง เป็นเงิน 104,200 บาท แยกเป็น
   (1) ขนาด 36,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 47,000 บาท จํานวน 1
 เครื่อง ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปะทาย ในสังกัด อบต.ทุง
ใหญ
   (2) ขนาด 18,000 บีทียู ราคาเครื่องละ 28,600 บาท จํานวน 2
 เครื่อง ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านรอง ในสังกัด อบต.ทุงใหญ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 104,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 104,200
 บาท
    คุณลักษณะพื้นฐาน : เป็นไปตามเกณฑราคาบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด
    แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

จัดซื้อโต๊ะพร้อมม้านั่งยาวสําหรับทานอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

จํานวน 36,000 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อชุดโต๊ะโรงอาหารสําหรับ
เด็กปฐมวัยให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญ จํานวน 18 ชุด ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็น
เงิน 36,000 บาท
    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหาทดแทนชุดโต๊ะอาหารฯ เดิมที่
ชํารุดเนื่องจากใช้งานมานาน การดําเนินการครั้งนี้เป็นการจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัติ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เพราะราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ สํานักงบประมาณไมได้กําหนด
ไว้ จึงต้องจัดหาโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้ง
งบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
    1. โต๊ะอาหารเด็ก พร้อมม้านั่งยาว ชุด 6 ที่นั่ง 1 ชุด ประกอบ
ด้วย
        1.1 โต๊ะอาหาร 1 ตัว, ม้านั่งยาว 2 ตัว
        1.2 โต๊ะอาหารผลิตจากโครงเหล็ก ขนาด 1.2 นิ้ว x 1.2
 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร (มม.)
        1.3 หน้าพื้นโต๊ะผลิตจากไม้อัด ปิดทับด้วยฟอเมก้าขาว
        1.4 โต๊ะ ขนาด 120 x 60 เซนติเมตร, สูง 50 เซนติเมตร
        1.5 ม้านั่งยาว ขนาด 120 x 30 เซนติเมตร, สูง 30
 เซนติเมตร

    ขออนุมัติตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 36,000
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดหาตู้เก็บเอกสารให้กับ ศพด. ใน
สังกัด อบต.ทุงใหญ จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท เป็น
เงิน 11,000 บาท 
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -เป็นตู้เหล็ก (กว้างxลึกxสูง) 90x45x180 เซนติเมตร
       -มีบานประตูเปิด-ปิด เป็นแบบทึบ จํานวน 2 บาน
       -ชั้นวางเอกสารไมน้อยกวา 3 ชั้น
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสารเพิ่ม
เติม เนื่องจากไมเพียงพอสําหรับการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ทั้ง
นี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่ง
สํานักงบประมาณไมได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัตินอก
เหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ
และรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    ขออนุมัติตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 11,000
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 37,500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน รายการ โต๊ะ
พับอเนกประสงคให้กับ ศพด.ในสังกัด อบต.ทุงใหญ จํานวน 15
 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท
    วัตถุประสงคเพื่อนําไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ และเพื่อทดแทนโต๊ะพับอเนกประสงคเดิมที่ชํารุดจากการ
ใช้งานมานาน การจัดหาครั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไมได้กําหนดไว้ จึง
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือ
ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมาใช้ใน
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ
เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น รายละเอียด แยกเป็น
    -ศพด.บ้านประทาย จํานวน 5 ชุด
    -ศพด.บ้านกระมอล จํานวน 5 ชุด
    -ศพด.บ้านรองตาซุน จํานวน 5 ชุด
    คุณลักษณะพื้นฐาน
     -ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 55 ซม.
     - พับขาได้

    ขออนุมัติตั้งไว้ 37,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 37,500
 บาท    
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 11,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหา คอมพิวเตอรโต๊ะวาง
เครื่อง สําหรับครูผู้ปฏิบัติงานประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จํานวน  2 โต๊ะ ๆ ละ 5,500
 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้กับครูผู้ปฏิบัติงาน
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑนอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไมได้กําหนดไว้ จึง
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือ
ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมาใช้ใน
ราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณ
เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
    1. โต๊ะคอมพิวเตอรพร้อมที่วาง CPU ขนาด 120x60x75 ซม.
    ขออนุมัติตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 11,000
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ถังเก็บน้ํา จํานวน 8,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหา ถังน้ําให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านปะทาย สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 1
 ถัง ๆ ละ 8,300 บาท รวมเป็นเงิน 8,300 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
      1. แบบไฟเบอรกลาส
      2. ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
    ขออนุมัติตั้งไว้ 8,300 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 8,300 บาท
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณกําหนด
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

คูลเลอรน้ําสแตนเลส จํานวน 11,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหา คูลเลอรน้ําสแตนเลส
 สําหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ จํานวน  2 ถัง ๆ ละ 5,500 บาท รวม
เป็นเงิน 11,000 บาท
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไมได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัติ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
      1. คูลเลอรสแตนเลสสตีล ขนาดความสูงไมน้อยกวา 24
 เซนติเมตร
      2. ขนาดความจุไมน้อยกวา 11.7 ลิตร
    ขออนุมัติตั้งไว้ 11,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 11,000
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เครื่องซักผ้า จํานวน 36,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑงานบ้านงาน
ครัว ประเภท เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด15 กิโลกรัม ให้กับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท รวมเป็นเงิน 36,000
 บาท
    เพื่อทดแทนพัสดุเดิมที่ใช้งานมานาน การตั้งงบประมาณจัดซื้อ
ครั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณกําหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ดัง
นี้
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
      1. เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา
         1.1 เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไมน้อยกวาที่
กําหนด (ขนาด 15 กิโลกรัม)
         1.2 เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
         1.3 มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
หมายเหตุ  ขนาดสูงกวา 16 กิโลกรัม เป็นรายการนอกมาตรฐาน
     
    ขออนุมัติตั้งไว้ 36,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 36,000
 บาท
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณกําหนด
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เตาแก๊ส จํานวน 19,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดซื้อครุภัณฑงานบ้านงาน
ครัว ประเภท เตาแก๊ส ไมน้อยกวา 3 หัวเตา และมีเตาอบใน
ตัว ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,900 บาท รวมเป็นเงิน 19,800
 บาท
    เพื่อทดแทนพัสดุเดิมที่ใช้งานมานาน การตั้งงบประมาณจัดซื้อ
ครั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
สํานักงบประมาณกําหนด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ดัง
นี้
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
            1. เตาแก๊ส ไมน้อยกวา 3 หัวเตา
            2. มีเตาอบในตัว

    ขออนุมัติตั้งไว้ 19,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 19,800
 บาท
    บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณกําหนด
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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ถังต้มน้ําไฟฟ้า จํานวน 13,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายสําหรับการจัดหา ถังต้มน้ําไฟฟ้า สําหรับเด็ก
ปฐมวัยให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญ จํานวน  1 ถัง ๆ ละ 13,000 บาท รวมเป็น
เงิน 13,000 บาท
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้งนี้ เป็นการจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไมได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัติ
นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
      1. ถังต้มน้ําไฟฟ้า ขนาดความสูงไมน้อยกวา 18 ลิตร
      2. ผลิตจากสแตนเลสสตีล ไร้รอยตะเข็บ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 13,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 13,000
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 66,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 66,000
 บาท ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุงใหญ
   คุณลักษณะพื้นฐาน
   - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
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หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมน้อย
กวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
   - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 9 MB
   - มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจํา ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
    3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการ
ใช้หนวยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB 
   - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
   - มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
   - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง
   - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
   - มีแป้นพิมพและเมาส - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19
 นิ้ว จํานวน 1 หนวย   

    ขออนุมัติตั้งไว้ 66,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 66,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
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    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่อง
คอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 *(จอแสดง
ภาพ ขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ข้อ 7. ตามประกาศกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หรือตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
    แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 5,200 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED 
ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ราคาเครื่องละ 2,600 บาท จํานวน 2
 เครื่อง เป็นเงิน 5,200 บาท ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ทุงใหญ
   คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

    ขออนุมัติตั้งไว้ 5,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 5,200 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องพิมพเลเซอร
หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) ข้อ 44. ตามประกาศกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
 เรื่อง เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หรือตามที่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
    แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จํานวน 2
 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด อบต.ทุงใหญ
   คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts) 
    - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาท

   ขออนุมัติตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 5,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ข้อ 62.ตามประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หรือตามที่กระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด
    แผนงานการศึกษา   งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านกระ
มอล

จํานวน 376,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านกระมอล ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) เด็กอนุบาล เด็ก ป. 1-6 จํานวน 94 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน/200 วัน ตั้งรวมไว้ 376,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 376,000   บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 376,000  บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191 ข้อ 1)
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโคก 
(อสพป.32)

จํานวน 900,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทร
ลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.) เด็กอนุบาล เด็ก ป. 1-6 จํานวน 225 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน/200 วัน ตั้งรวมไว้ 900,000 บาท
    ขออนุมัติตั้งไว้ 900,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 900,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191 ข้อ 1)
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านทุง
ใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง)

จํานวน 904,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง)ตําบลทุงใหญ อําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) เด็กอนุบาล เด็ก ป. 1-6 จํานวน 226 คน ๆ
 ละ 20 บาท/วัน/200 วัน ตั้งรวมไว้ 904,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 904,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 904,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191 ข้อ 1)
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านปะ
ทาย

จํานวน 572,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านปะทาย ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) เด็กอนุบาล เด็ก ป. 1-6 จํานวน 143 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน/200 วัน ตั้งรวมไว้ 572,000 บาท
    ขออนุมัติตั้งไว้ 572,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 572,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    หนังสือโรงเรียนบ้านปะทาย ที่ ศธ 04141.0…./128 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2563 (ทะเบียนสารบรรณหนังสือรับ อบต.ฯ รับ
วันที่...........................)  
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191 ข้อ 1)
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านรอง
ตาซุน

จํานวน 768,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านรองตาซุน ตําบลทุงใหญ อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
.) เด็กอนุบาล เด็ก ป. 1-6 จํานวน 192 คน ๆ ละ 20
 บาท/วัน/200 วัน ตั้งรวมไว้ 768,000 บาท
    ขออนุมัติตั้งไว้ 768,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 768,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกร ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110
 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
    หนังสือโรงเรียนบ้านรองตาซุน ที่ ศธ 04141.0…./128 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2563 (ทะเบียนสารบรรณหนังสือรับ อบต.ฯ รับ
วันที่...........................)    
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 191 ข้อ 1)
    แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 173,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 173,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 173,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 120,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนตําบลทุงใหญ เกี่ยวกับงานสาธารณสุข จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 5,000 บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 120,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 120,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    รายละเอียดลักษณะงานเป็นไปตามรางขอบเขตของงานและ
คุณลักษณะเฉพาะของงาน (terms of reference : tor) ที่ อบต
. ทุงใหญกําหนด
    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 53,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อวัคซีน
และอุปกรณในการฉีด คาสํารวจประชากรสุนัข/แมว และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 53,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 53,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 132 ข้อ 5)
    ยุทธศาสตรการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:09 หน้า : 130/198



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 216,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ทุง
ใหญ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน/คน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท แยกเป็น
    - 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ รพ.สต.ทุง
ใหญ ครอบคลุม 9 หมูบ้าน
    - 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้าน
โคก ครอบคลุม 8 หมูบ้าน

    ขออนุมัติตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 216,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
    รายละเอียดลักษณะงานเป็นไปตามรางขอบเขตของงานและ
คุณลักษณะเฉพาะของงาน (terms of reference : tor) ที่ อบต
. ทุงใหญกําหนด
    แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณ
สุขอื่น

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:09 หน้า : 131/198



แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,084,830 บาท

งบบุคลากร รวม 1,783,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,783,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,350,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ

    เพื่อจายเป็นเงินเดือน/พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองชาง แยกเป็น
     (1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
     (2) ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา 
     (3) ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา 
     (4) ตําแหนง เจ้าพนักงานประปา/ปง/ชง. จํานวน 1 อัตรา
 
     ขออนุมัติตั้งรวมไว้ 1,350,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 1,350,000 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 9 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง/เงินเพิ่มคาตอบแทน ให้แก
พนักงานสวนตําบล ในสังกัดกองชาง ตําแหนง ผู้อํานวยการกอง
ชาง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 42,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 42,000
 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542 
    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) วันที่ 22 ธันวาคม 2558
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 366,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน เงินคาจ้าง พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
คาจ้างให้กับพนักงานจ้างในสังกัดกองชาง ตั้งไว้
รวม จํานวน 366,000 บาท แยกเป็น
    (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา จํานวน 1 ตําแหนง 
    (2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2
 อัตรา
 
     ขออนุมัติตั้งไว้ 366,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 366,000
 บาท
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) วัน
ที่  19 สิงหาคม 2558
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 25,380 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
จ้าง ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 25,380 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 25,380 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 25,380
 บาท
    ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) วันที่ 18
 มิถุนายน 2558
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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งบดําเนินงาน รวม 3,270,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,086,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล เชน คาตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งให้ดําเนินการเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ, เงินคาตอบแทนผู้ปฏิบัติ
งานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ, คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง, คณะกรรมการ
ที่แตงตั้งตามระเบียบพัสดุ, คาตอบแทนอปพร., เงินรางวัล, เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง, เงินทํา
ขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 1,000,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 1,000,000 บาท
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ.2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติ
หน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ

     ขออนุมัติตั้งจาย 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 หรือหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่เกี่ยวข้อง และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้องกําหนด
     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

คาเชาบ้าน จํานวน 16,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับพนักงานสวนตําบลผู้มี
สิทธิและได้รับอนุมัติให้เบิกเงินได้ โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ
     
    ขออนุมัติตั้งไว้ 16,800 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 16,800
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ
     ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
     พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ
.ศ. 2562
     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

ค่าใช้สอย รวม 1,358,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 648,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจ
ให้กับกองชาง จํานวน 6 คน ๆ ละ 9,000 บาท/เดือน ตั้งรวมไว้
ทั้งปีงบประมาณ แยกเป็น
     -คนงานชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานซอมบํารุงรักษา
ไฟฟ้าถนน/ไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบฯ จํานวน 3 คน
     -คนงานชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านธุรการ และจัด
ทําเอกสารกองชาง จํานวน 1 คน
     -คนงานชวยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคสนาม เชน การ
ออกสํารวจการกอสร้างฯ จํานวน 2 คน
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 648,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 648,000 บาท
     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท
.  คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใชจายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธของ อปท
.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 150,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 150,000 บาท
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)
     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังกัดกองชาง โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อเพิ่มเติมความรู้และนํามาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ได้
รับมอบหมาย เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึก
อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังกัดกองชาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มเติมความรู้และนํามาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัต
 ิงานของผู้ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ได้
รับมอบหมาย เชน คาลงทะเบียน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งในราช
อาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายละเอียดดังนี้
    *กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย
    *สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
    1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย 
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ
    *ขออนุมัติตั้งจาย 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 500,000 บาท
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)
     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
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ค่าวัสดุ รวม 730,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานให้กับกองชาง เชน โต๊ะ
ตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ชอลก ผ้าสาลี แปรงลบ กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโพ
ม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ ฯลฯ เป็นต้น
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 100,000 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:09 หน้า : 142/198



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าให้กับกองชาง เชน ฟิวส เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตช
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร และชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสา
อากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน, จานรับสัญญาณดาว
เทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-
Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตั้งไมโครโพน ผัง
แสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่อง
วัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุ
ไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือน
ภัย เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 200,000 บาท
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างให้กับกองชาง เชน - ไม้
ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง, ทอน้าบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ 300,000 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยให้กับกอง
ชาง เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ (รวมกามะ
ถัน กรด ดาง) ลวดเชื่อมเงิน ถุงมือ กระดาษกรอง จุกตางๆ สัตว
เลี้ยงเพื่อการทดลอง วิทยาศาสตรหรือการแพทย สาลี และผ้าพัน
แผล หลอดเอกซเรย ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร ฯลฯ 

     *ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:09 หน้า : 145/198



วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรให้กับกอง
ชาง เชน กระดาษเขียนโปรสเตอร พูกันและสี ฟิลม เมมโมรี่ การ
ด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ
เทป แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพ
ถายดาวเทียม ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟิลม
ภาพยนต เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใส กล้องถายรูป ฯลฯ 

     *ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายให้กับกองชาง เชน เครื่อง
แบบ เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่องหมายยศและสังกัด ถุง
เท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก ผ้าผูกคอ เครื่องแตงกายชุดฝึก
โขน ละคร ฯลฯ (เพื่อป้องกันอันตรายระหวางปฏิบัติงานให้กับผู้
ปฏิบัติงาน)
 
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรให้กับกองชาง เชน อุปกรณ
บันทึกข้อมูล (Diskette,
Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc,
Digital Video Disc, Flash Drive) 
    เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape)
    หัวพิมพหรือแถบพิมพสาหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผง
หมึกสาหรับเครื่องพิมพ แบบเลเซอร แผนกรองแสง กระดาษตอ
เนื่อง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือ แป้นพิมพ (Key Board)  
เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) 
เชน RAM, คัตซีทฟีดเตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) 
พรินเตอรสวิตชิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub)
    แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน Ethernet Card, Lan Card, 
Anti virus Card, Sound Card) เป็นต้น 
    เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ 

     *ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํารวจให้กับกองชาง เชน บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก  เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ 
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นให้กับกองชาง เชน มิเตอรน้ํา มิเตอร
ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลวเปิด ปิด
แก๊ส น้ําตาล ชา กาแฟ คอฟฟี่เมต โอวัลติน เจลแอลกอฮอลล้าง
มือฆาเชื้อไวรัส ฯลฯ 
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 10,000
 บาท 
     (ปฏิบัติตามแนวทางการจําแนกแผนงานตามรูปแบบงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ และหนังสืออื่นที่เกี่ยวข้อง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 96,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 96,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าให้กับสถานีโรงสูบน้ําด้วยระบบ
ไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.ทุงใหญ คากระแสไฟฟ้า
เฉลี่ยเดือนละไมเกิน 8,000 บาท จํานวน 12 เดือน (คาไฟฟ้าถัว
เฉลี่ยกันได้) ตั้งไว้ทั้งปี 
96,000 บาท
     *ขออนุมัติตั้งไว้ 96,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน 96,000
 บาท

งบลงทุน รวม 30,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,650 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 30,650 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เก้าอี้ทํา
งาน ให้กับบุคลาการระดับอํานวยการ/วิชาการ/ทั่วไป/พนักงาน
จ้าง นั่งปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน จํานวน  9 ตัว เป็นเงิน 30,650
 บาท แยกเป็น
    (1) ระดับอํานวยการ จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 4,550 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 65 ซม. ลึก 73 ซม. สูง 120 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (2) ระดับวิชาการ จํานวน 1 ตัว ๆ  ละ 4,550 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 75 ซม. สูง 112 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (3) ระดับทั่วไป จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 3,450 บาท เป็น
เงิน 10,350 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 62 ซม. ลึก 71 ซม. สูง 104 ซม.
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       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    (4) สําหรับพนักงานจ้าง จํานวน 4 ตัว ๆ  ละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะพอสังเขป
       -ขนาดกว้าง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม.
       - ปรับขึ้นลงได้
       - มีล้อเลื่อน
    ในการจัดหาครั้งนี้มีวัตถุประสงคจัดหาให้แกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งาน ณ สํานักงาน เพื่อทดแทนเก้าอี้ทํางานเดิมที่ใช้งานมานาน
และสภาพเริ่มชํารุดเสียหายจากการใช้งาน ทั้งนี้ เป็นการจัดหา
ครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซึ่งสํานักงบประมาณไม
ได้กําหนดไว้ จึงจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑนอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑหรือต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑมาใช้ในราชการ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2552 เรื่อง
การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนตขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,650 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,650
 บาท
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุ
นายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
    แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 66,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 66,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทุงใหญตําบลสะอาด ประจําปีงบประมาณ 2564 จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการทุงใหญตําบล
สะอาด ประจําปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
    -ประมาณการคาใช้จาย จํานวน 30,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการฝึกอบรม แยกเป็น
    1.การฝึกอบรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
      1.1 คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ ฯลฯ 
      1.2 คาสัมมนาคุณวิทยากร 
      1.3 คาป้ายโครงการ 
      1.4 คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การฝึกอบรม
      (หมายเหตุ – เป็นการประมาณการคาใช้จายเบื้องต้น ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ)

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 101 ข้อ 6)
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในเด็กกอนวัยอันควร 
ประจําปีงบประมาณ 2564

จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภในเด็กกอนวัยอันควร  ประจําปีงบ
ประมาณ 2564 รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
    -ประมาณการคาใช้จาย จํานวน 12,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการฝึกอบรม แยกเป็น
    1.การฝึกอบรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
      1.1 คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ ฯลฯ 
      1.2 คาสัมมนาคุณวิทยากร 
      1.3 คาป้ายโครงการ 
      1.4 คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การฝึกอบรม
      (หมายเหตุ – เป็นการประมาณการคาใช้จายเบื้องต้น ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ )

ขออนุมัติตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 12,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ข้อ 32)
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการฝึกอบรมการทําน้ํายาอเนกประสงคประสงคใช้ในครัวเรือน 
ประจําปีงบประมาณ 2563

จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการทําน้ํายา
อเนกประสงคประสงคใช้ในครัวเรือน ประจําปีงบประมาณ 2564
 รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
    -ประมาณการคาใช้จาย จํานวน 12,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการฝึกอบรม แยกเป็น
    1.การฝึกอบรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
      1.1 คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ ฯลฯ 
      1.2 คาสัมมนาคุณวิทยากร 
      1.3 คาป้ายโครงการ 
      1.4 คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การฝึกอบรม
      (หมายเหตุ – เป็นการประมาณการคาใช้จายเบื้องต้น ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ)
    ขออนุมัติตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 12,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ข้อ 32)
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน
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โครงการสงเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้สูงอายุ ประจําปีงบ
ประมาณ 2564

จํานวน 12,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพและ
อบรมแกนนําผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
    -ประมาณการคาใช้จาย จํานวน 12,000 บาท เพื่อจายเป็นคา
ใช้จายในการฝึกอบรม แยกเป็น
    1.การฝึกอบรม ณ ที่ตั้งสํานักงาน
      1.1 คาวัสดุอุปกรณ  เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสาร คาสิ่งพิมพ ฯลฯ 
      1.2 คาสัมมนาคุณวิทยากร 
      1.3 คาป้ายโครงการ 
      1.4 คาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การฝึกอบรม
      (หมายเหตุ – เป็นการประมาณการคาใช้จายเบื้องต้น ปรับ
เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ)

    ขออนุมัติตั้งไว้ 12,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 12,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และ การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 116 ข้อ 34)
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็งชุมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดการแขงขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สูอุทยานแหงชาติเขาพระ
วิหาร

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณในการดําเนินการโครงการจัดการ
แขงขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร
ให้กับที่ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ

     ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 202 ข้อ 6)
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 20,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ ประจําปี พ.ศ. 
2564

จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณในการดําเนินการโครงการงาน
เทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ ประจําปี พ.ศ. 2564 ให้กับที่
ทําการปกครองอําเภอกันทรลักษ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้า 200 ข้อ 3)
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 10,062,900 บาท

งบลงทุน รวม 9,564,300 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,564,300 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างกอสร้างถนน คสล.สายสระกระเบา (บ้านปะทาย 
หมูที่ 3)

จํานวน 489,700 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสระกระเบา (บ้านปะทาย หมูที่ 3)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านปะทาย หมูที่ 3
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 201.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 804.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 489,700 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 6 ลําดับที่ 16
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล. รอบหนองชําใหญ หมูที่ 4 (บ้านทุงใหญ 
หมูที่ 4)

จํานวน 498,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบหนองชําใหญ (บ้านทุงใหญ หมูที่ 4)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญ หมูที่ 4
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 211.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 844.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 498,100 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 60
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล. สายนายสมควร  วิลัย (บ้านโคก หมูที่ 
1)

จํานวน 148,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางเข้าแปลงเกษตรสายนายสมควร  วิลัย (บ้านโคก หมู
ที่ 1)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านโคก หมูที่ 1
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 86.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 258.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด 
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 148,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 44
 ลําดับที่ 88
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล. สายนายสุภาพ ขุขันเขต ไปไรนายเสริม 
(บ้านกระมอล หมูที่ 7)

จํานวน 498,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนายสุภาพ ขุขันเขต ไปไรนายเสริม (บ้านกระมอล หมู
ที่ 7)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านกระมอล หมูที่ 7
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 211.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 844.00
 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 498,100 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 64
 ลําดับที่ 99
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล. สายสายกลางบ้านโคก (บ้านโคก หมูที่ 
1)

จํานวน 497,400 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายกลางบ้านโคก (บ้านโคก หมูที่ 1)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านโคก หมูที่ 1
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 168.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 840.00
 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 497,400 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 5    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

โครงการกอสร้างถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านทุงใหญฯ (บ้านทุง
ใหญเกา หมูที่ 17)

จํานวน 500 บาท
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คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง ฯ (บ้านทุงใหญเกา หมู
ที่ 17)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญเกา หมูที่ 17
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ :
    ชวงที่ 1. ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 97.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 388.00
 ตารางเมตร มมีไหลทาง
    ชวงที่ 2. ผิวกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 135.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 472.50
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง 
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.ทุงใหญ กําหนด 
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 500 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจายตามมติคณะกรรมการแปรฯ)
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 185    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

--------------------------------
สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 31 เสียง ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจายจากเดิม
คากอสร้าง จํานวน 496,600 บาท ลดลง จํานวน 496,100
 บาท คงเหลือ คากอสร้าง จํานวน 500 บาท
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ)

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:09 หน้า : 162/198



โครงการกอสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด (บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9) จํานวน 500 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายโคกตลอด (บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ :
    ชวงที่ 1. ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 163.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 489.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง 
    ชวงที่ 2. ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 108.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 378.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง 
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต
.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 500 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจายตามมติคณะกรรมการแปรฯ)
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 68 ลําดับที่ 117    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

----------------------------------
   สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 31 เสียง ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจายจากเดิม
คากอสร้าง จํานวน 497,900 บาท ลดลง จํานวน 497,400
 บาท คงเหลือ คากอสร้าง จํานวน 500 บาท
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายตาแบน (บ้านห้วยไม้งาม หมูที่ 11) จํานวน 496,900 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายตาแบน (บ้านห้วยไม้งาม หมูที่ 11)      สถานที่กอ
สร้าง : บ้านห้วยไม้งาม หมูที่ 11
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 850.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 496,900 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 70
 ลําดับที่ 128    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายทางที่ทําการตํารวจชุมชน-ตําบลรุง 
(บ้านทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16)

จํานวน 498,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางที่ทําการตํารวจชุมชน-ตําบลรุง (บ้านทุงใหญ
พัฒนา หมูที่ 16)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 211.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 844.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 498,100 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับที่ 184    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายทางบ้านมวงไปบ้านปะทาย หมูที่ 3 
บ้านมวง หมูที่ 5 (บ้านมวง หมูที่ 5)

จํานวน 492,900 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางบ้านมวงไปบ้านปะทาย หมูที่ 3 บ้านมวง หมูที่ 5
 (บ้านมวง หมูที่ 5)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านมวง หมูที่ 5
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 139.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 834.00
 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 492,900 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 3 ลําดับที่ 4    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายนางอุทัง เรียบคลองสงน้ํา บ้านโนน
สะอาด หมูที่ 10

จํานวน 499,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายนางอุทัง เรียบคลองสงน้ํา บ้านโนนสะอาด หมูที่ 10
    สถานที่กอสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมูที่ 10
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 289.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 867.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 499,100 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 7 ลําดับที่ 19    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายบ้านนายธาดา สินพวงยิ้ม ไปทาง
ลาดยาง (บ้านทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16)

จํานวน 498,100 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายธาดา สินพวงยิ้ม ไปทางลาดยาง (บ้านทุงใหญ
พัฒนา หมูที่ 16)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16
   ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 211.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 844.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 498,100 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 178    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายไปดินแดงถึงแยกตําบลชํา หมูที่ 2 จํานวน 498,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายไปดินแดงถึงแยกตําบลชํา หมูที่ 2
    สถานที่กอสร้าง : บ้านรอง หมูที่ 2
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 169.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 845.00
 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 498,300 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 38    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายสายดินแดงเชื่อมตอตําบลชํา (บ้าน
โคกใหม หมูที่ 15)

จํานวน 496,900 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายดินแดงเชื่อมตอตําบลชํา (บ้านโคกใหม หมูที่ 15)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านโคกใหม หมูที่ 15
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 170.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 850.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 496,900 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 80
 ลําดับที่ 170    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการกอสร้างถนน คสล.สายหลังวัด ไปแยกโดนเอาว (บ้านผือ
เกา หมูที่ 6)

จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหลังวัด ไปแยกโดนเอาว (บ้านผือเกา หมูที่ 6)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านผือเกา หมูที่ 6
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 211.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 844.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 1,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ (ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจายตามมติคณะกรรมการแปรฯ)
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 86    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

--------------------------------------
   สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 31 เสียง ให้ลดจํานวนเงินที่ขออนุมัติจายจากเดิม
คากอสร้าง จํานวน 498,100 บาท ลดลง จํานวน 497,100
 บาท คงเหลือ คากอสร้าง จํานวน 1,000 บาท
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 1 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนา นางทองนาค 
หอมคํา ถึงนางศรีนวล ปานประชาติ (บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9)

จํานวน 387,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางนา นางทองนาค หอมคํา ถึงนางศรีนวล ปาน
ประชาติ (บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 224.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 672.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง เพราะสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมจะมีไหล
ทาง
    วงเงินกอสร้าง : จํานวน 387,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 5 ลําดับโครงการที่ 11
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

--------------------------------
  สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 30 เสียง ให้ตั้งจายขึ้นใหม 
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ และนายเพชร มีพันธ ส.อบต.)    
    *ตามระเบียบข้อ 60 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนานายนิยม วิลัย 
ไปนายอุดม วันศรี (บ้านทุงใหญเกา หมูที่ 17)

จํานวน 494,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางนานายนิยม วิลัย ไปนายอุดม วันศรี (บ้านทุงใหญ
เกา หมูที่ 17)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญเกา หมูที่ 17
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 240.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 826.68
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง เพราะสภาพพื้นที่ไมเหมาะสมจะมีไหล
ทาง
วงเงินกอสร้าง : จํานวน 494,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 84
 ลําดับโครงการที่ 187
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

-------------------------------
    สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 30 เสียง ให้ตั้งจายขึ้นใหม 
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ และนายเพชร มีพันธ ส.อบต.)    
    *ตามระเบียบข้อ 60 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนายเทือน สีสวย – 
ถนนหลังวัด (บ้านผือเกา หมูที่ 6)

จํานวน 452,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางนายเทือน สีสวย – ถนนหลังวัด (บ้านผือเกา หมู
ที่ 6)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านผือเกา หมูที่ 6
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 189.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 756.00
 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร
วงเงินกอสร้าง : จํานวน 452,300 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 62
 ลําดับโครงการที่ 91
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

------------------------------
  สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 30 เสียง ให้ตั้งจายขึ้นใหม 
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ และนายเพชร มีพันธ ส.อบต.)    
    *ตามระเบียบข้อ 60 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหน้าวัด – นายตุ๋ย 
ลาพันธ (บ้านผือเกา หมูที่ 6)

จํานวน 43,900 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางหน้าวัด – นายตุ๋ย ลาพันธ (บ้านผือเกา หมูที่ 6)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านผือเกา หมูที่ 6
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 19.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 76.00
 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร
วงเงินกอสร้าง : จํานวน 43,900 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 63
 ลําดับโครงการที่ 93
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
----------------------------------------
   สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 30 เสียง ให้ตั้งจายขึ้นใหม 
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ และนายเพชร มีพันธ ส.อบต.)    
    *ตามระเบียบข้อ 60 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงนาชํา (บ้านตาซุน 
หมูที่ 8)

จํานวน 481,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทุงนาชํา (บ้านตาซุน หมูที่ 8)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านตาซุน หมูที่ 8
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 800.00
 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 481,300 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 32    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู
บ้าน สายนางภู หาญชัย ถึงนางรัตนา วันศรี (บ้านทุงใหญ2 หมูที่ 9)

จํานวน 110,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคากอสร้างโครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายทางภายในหมูบ้าน สายนางภู หาญชัย ถึงนาง
รัตนา วันศรี (บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9)
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9
    ลักษณะ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
    ปริมาณ : ชวงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 150.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง เพราะสภาพพื้นที่ไมเหมาะ
สมจะมีไหลทาง
                   ชวงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 13.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 13.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง เพราะสภาพพื้นที่ไมเหมาะ
สมจะมีไหลทาง
    วงเงินกอสร้าง : จํานวน 110,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 5 ลําดับโครงการที่ 12
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
---------------------------------------
   สรุปมติที่ประชุมสภา อบต.ทุงใหญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 3 กันยายน 2563
    (1) เห็นชอบ 30 เสียง ให้ตั้งจายขึ้นใหม 
    (2) ไมเห็นชอบ -ไมมี
    (3) งดออกเสียง จํานวน 2 เสียง (นายมี
ศักดิ์ กระเสียน ประธานสภาฯ และนายเพชร มีพันธ ส.อบต.)    
    *ตามระเบียบข้อ 60 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที2่) พ.ศ. 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลทติด
คอนกรีตสายบ้านโคกใต้พัฒนา หมูที่ 14

จํานวน 494,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติด
คอนกรีต ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิวทางแบบ
แอสฟัลทติดคอนกรีตสายบ้านโคกใต้พัฒนา หมูที่ 14
    สถานที่กอสร้าง : บ้านโคกใต้พัฒนา หมูที่ 14
    ลักษณะ : แบบแอสฟัลทติดคอนกรีต
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 310.00
 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 1,240.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 494,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 19 ลําดับที่ 19    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลทติด
คอนกรีตสายบ้านทุงประทาย หมูที่ 13

จํานวน 494,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติด
คอนกรีต ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิวทางแบบ
แอสฟัลทติดคอนกรีตสายนายปริน  ยอดจาน ไปถึงสามแยกบ้าน
นายกิตติ  โพธิ์สุด บ้านทุงประทาย หมูที่ 13
    สถานที่กอสร้าง : บ้านทุงประทาย หมูที่ 13
    ลักษณะ : แบบแอสฟัลทติดคอนกรีต
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 310.00
 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 1,240.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 494,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 14 ลําดับที่ 14    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิวทางแบบแอสฟัลทติด
คอนกรีตสายหน้าวัดป่าบ้านมวง หมูที่ 5

จํานวน 494,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลทติด
คอนกรีต ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูผิวทางแบบ
แอสฟัลทติดคอนกรีตสายหน้าวัดป่าบ้านมวง หมูที่ 5
    สถานที่กอสร้าง : บ้านมวง หมูที่ 5
   ลักษณะ : แบบแอสฟัลทติดคอนกรีต
    ปริมาณ : ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 305.00
 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมน้อย
กวา 1,220.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุงใหญ กําหนด    
    ราคาคากอสร้าง : จํานวน 494,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้
    *เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
    *เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3/2563 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 2    
    *แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

คาจ้างออกแบบกอสร้าง จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจ้างออกแบบกอ
สร้าง คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภาย
นอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้างขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ

    ตั้งจาย 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐานฯ
    คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

วันที่พิมพ : 25/9/2563  15:07:10 หน้า : 181/198



งบเงินอุดหนุน รวม 498,600 บาท
เงินอุดหนุน รวม 498,600 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย นางวันเพ็ญ แสงทอง - 
นามโฮม บุตรมณี บ้านโคกเหนือ หมูที่ 12

จํานวน 98,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตรสายนางวันเพ็ญ แสงทอง - นามโฮม บุตรมณี บ้านโคก
เหนือ หมูที่ 12 เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรได้
มีไฟฟ้าใช้อยางเพียงพอ

    ปริมาณงาน : แบบรูปรายการรายละเอียดปริมาณคากอสร้าง
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นไปตามที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาค
กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : 98,600 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 98,600 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ จํานวน 98,600 บาท

    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 179 ข้อ 55)
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน
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อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายห้วยสะกุย บ้านโคกเหนือ 
หมูที่ 12

จํานวน 400,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดําเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตรสายห้วยสะกุย บ้านโคกเหนือ หมูที่ 12 เพื่อสงเสริมการ
ประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรได้มีไฟฟ้าใช้อยางเพียงพอ

    ปริมาณงาน : แบบรูปรายการรายละเอียดปริมาณคากอสร้าง
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นไปตามที่การไฟฟ้าสวนภูมิภาค
กําหนด
    ราคาคากอสร้าง : 400,000 บาท

    ขออนุมัติตั้งไว้ 400,000 บาท ตั้งจายจากเงินราย
ได้ จํานวน 400,000 บาท

    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 178 ข้อ 52)
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 74,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 74,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 74,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซัง จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการฝึกอบรมไถกลบ
ตอซัง เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 31 ข้อ 2)
    ยุทธศาสตรการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่
ดี
    แผนงานการเกษตร งานสงเสรอมการเกษตร
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โครงการอบรมเลี้ยงโคขุน จํานวน 44,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการอบรมเลี้ยงโคขุน เชน คา
อาหารกลางวัน คาอาหารวาและเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 44,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 44,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 3/2563 หน้าที่ 30 ข้อ 1)
    ยุทธศาสตรการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่
ดี
    แผนงานการเกษตร งานสงเสรอมการเกษตร
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 584,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 584,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 356,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อชวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตาง ๆ ตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนตําบลทุงใหญ จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,000
 บาท/เดือน/คน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานซอมบํารุงประปา จํานวน 1 อัตรา
    - ปฏิบัติหน้าที่ชวยเหลืองานจัดเก็บคาน้ําประปา จํานวน 1
 อัตรา

    ขออนุมัติตั้งไว้ 216,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 216,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น และรายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นไปตามราง
ขอบเขตของงานและคุณลักษณะเฉพาะของ
งาน (terms of reference : tor) ที่ อบต. ทุงใหญกําหนด
     ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตาง ๆ เชน คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ย
ประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้าง
เหมาบริการ หรือคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปาฯ คาติดตั้งโทรศัพท คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ คาจ้างเอกชนดําเนินงานของ อปท
.คาใช้จายในการใช้สถานที่อื่นชั่วคราวขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใชจายในการเผยแพรหรือการประชาสัมพันธของ อปท
.  เชน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพหรือสิ่งพิมพตางๆ) ฯลฯ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 80,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 80,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 ก.พ
.63
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ อปท. ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายละเอียดดังนี้
    กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจาก
คาใช้สอย
    สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
    1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้
สอย
    2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้
จายจากคาวัสดุ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 60,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลว. 5 ก.พ
.63 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานของ อปท.
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1657 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
ราย รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี ของ อปท. ลงวัน
ที่ 16 กรกฎาคม 2556
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานของสํานักงานปลัด เชน โต๊ะ
ตางๆ เก้าอี้ตางๆ ตู้ตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษ
คารบอน กระดาษไข น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบ
พิมพ ชอลก ผ้าสาลี แปรงลบ กระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่ง
พิมพที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ขาตั้ง (กระดานดา) ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร น้ําดื่มสาหรับบริการประชาชนในสานักงาน เครื่องตัดโพ
ม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพ
เขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ แผงปิดประกาศ ฯลฯ เป็น
ต้น โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าให้กับสํานักงาน
ปลัด เชน ฟิวส เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สวิตชไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดวิทยุ ทรานซิ
ตเตอร และชิ้นสวนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร มูฟวิ่งคอยส คอนเดนเซอร ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรก
เกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ สําหรับวิทยุ, เครื่องรับ
โทรทัศน, จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือ
ก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโคร
โพน ขาตั้งไมโครโพน ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทาง
ไฟ ไฟฉายสปอตไลท หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสาหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องจับสัญญาณดาว
เทียม ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 20,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้างให้กับสํานักงานปลัด เชน - ไม้
ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูน
ขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขว
าน สวาน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับ
เมตร ลูกดิ่ง, ทอน้าบาดาล ทอน้ําและอุปกรณประปา ทอตางๆ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 
    แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
     เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นให้กับสํานักงานปลัด เชน มิเตอร
น้ํา มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส หัววาลว
เปิด ปิดแก๊ส กาแฟ น้ําชา คอฟฟี่เมต โอวัลติน ฯลฯ
    
    ขออนุมัติตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 30,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17 คาวัสดุตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของ อปท. ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเบิกจายเทาที่จายจริง ตามความจําเป็น เหมาะ
สม ประหยัด และ เพื่อประโยชนของทางราชการ
    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

ค่าสาธารณูปโภค รวม 108,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายไฟฟ้าให้กับการประปา (ระบบประปา
หมูบ้าน บ้านกระมอล หมูที่ 7) อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ ฯลฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 108,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 108,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 18
    ปรากฏในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 20,412,710 บาท

งบกลาง รวม 20,412,710 บาท
งบกลาง รวม 20,412,710 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 300,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้กับพนักงาน
จ้างของ อบต.ฯ โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 300,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 300,000
 บาท
    พระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533
    หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
    หนังสือสํานักงาน ก.จ ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา จํานวน 50,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับเงินชวยเหลืองบประมาณราย
จายเฉพาะการประปาขององคการบริหารสวนตําบลทุง
ใหญ (ประปาบ้านกระมอล หมูที่ 7) โดยเบิกจายตามระเบียบของ
ทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 50,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานของ อปท. พ.ศ. 2562 ข้อ 17
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการบริหารกิจการและบํารุง
รักษา ระบบประปาหมูบ้าน พ.ศ. 2548
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม ข้อ 12
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,560,360 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายในพื้นที่ อบต.ทุงใหญ ตั้งรวมไว้ทั้งปี เป็น
เงิน 13,560,360 บาท โดยเบิกจายตามระเบียบของทางราชการ

    ตั้งจายไว้ 13,560,360 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 13,560,360 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 1)
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 5,212,800 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยยังชีพให้กับคนพิการที่มีสิทธิได้รับตาม
กฎหมายในพื้นที่ อบต.ทุงใหญ ตั้งรวมไว้ทั้งปี โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ตั้งไว้ 5,212,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป 5,212,800 บาท
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงิน เบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 2)
     แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิได้รับ
ตามกฎหมายในพื้นที่ อบต.ทุงใหญ ตั้งรวมไว้ทั้งปี โดยเบิกจาย
ตามระเบียบของทางราชการ

    ตั้งไว้ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห?เพื่อ
การยังชีพขององค?กรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
    (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 138 ข้อ 3)
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวง
หน้าในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัย
ตลอดปี โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมเทา
นั้น เชน การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผน
ดินถลม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดตอ เป็นต้น โดยตั้งจายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 ข้อ 19
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 กําหนดวา "งบประมาณรายจายจะกําหนดให้มีเงินสํารอง
จาย เพื่อกรณีที่จําเป็นได้ตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติให้
ใช้เงินสํารองจายให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น" ตั้งรวม
ไว้เผชิญเหตุทั้งปี 500,000 บาท โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 500,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 500,000
 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1179 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1656 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
    หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.4/ว 4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน
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สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 340,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง
ถิ่นตามกฎหมาย เพื่อให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ
บริหารจัดการกองทุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
และการฟ้นฟูสมรรถภาพ และการ รักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ
เชิงรุกในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้องคกรหรือกลุมประชาชน รวม
ดําเนินกิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น สามารถเข้า
ถึงบริการสาธารณสุขได้อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยเบิก
จายตามระเบียบของทางราชการ

    ตั้งจายตามประกาศข้อ 8 (3) กําหนด จํานวน 340,000
 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 340,000 บาท
    พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537
    ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545
 และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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เงินชวยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษให้กับพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจ้าง ในกรณีกรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับ
บํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานถึงแกความตาย โดยเบิกจายตาม
ระเบียบของทางราชการ

    ขออนุมัติตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได้ 100,000
 บาท
    พระราชบัญญัติระเบียบบริการงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2542
    ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวยพิเศษ กรณี
พนักงานสวนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงานถึงแกความ
ตาย พ.ศ. 2560
    แผนงานงบกลาง งานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 289,550 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ
    เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามกฎหมาย โดยเบิกจายตามระเบียบของทาง
ราชการ

    ตั้งไว้ตามหลักเกณฑกําหนด จํานวน 289,550 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได้ 289,550 บาท
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    แผนงานงบกลาง งานงบมีกลาง
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