
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อําเภอกันทรลักษ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,200,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 20,963,268 บาท
งบกลาง รวม 20,963,268 บาท

งบกลาง รวม 20,963,268 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  ของพนักงานจ้าง อบต.

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,119,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แกผู้สูงอายุที่มีสิทธิและ
  ภูมิลําเนาอยูในเขต อบต.ทุงใหญและได้รับการ
  ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  หลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
  แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 350 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,953,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แกผู้ที่ได้รับการ
  ขึ้นทะเบียนคนพิการ และมีภูมิลําเนาอยูในเขต อบต. ทุงใหญ 
  และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑ
  การจายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 350 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก้ผู้ป่วยเอดสที่มีภูมิลําเนา
  อยูในเขต อบต.ทุงใหญและได้รับการพิจารณารับรอง
  จากแพทยวาเป็นโรคดังกลาว
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 350 ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 521,622 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสํารองจายในกรณีจําเป็นตามความ
  เหมาะสมของ อบต.ทุงใหญ เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ
  สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง
  กอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย 
  หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
  ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 562,846 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
  ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากงบประมาณ
  รายรับในปีงบประมาณรายจายประจําปีสมทบเข้า
  เป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น
  พ.ศ.2563

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  ระดับท้องถิ่น
- เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
  แหงชาติ พ.ศ.2545
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
  ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
  สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 351 ลําดับที่ 4

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยคาทําศพของพนักงานสวนตําบล 
  และพนักงานจ้าง กรณีบุคคลดังกลาว เสียชีวิต
  ระหวางรับราชการหรือรับบํานาญ 
  โดยจายให้แก คูสมรส บุตร บิดามารดา และผู้มีสิทธิ
  ที่จะได้รับเงินชวยพิเศษตามกฎหมาย 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี 
  บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินบําเหน็จ
  บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,138,220 บาท

งบบุคลากร รวม 9,442,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,328,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนสําหรับนายก/รองนายก 
   1. นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา 
       เป็นเงิน 21,120 บาท/เดือน เป็นเงิน 253,440 บาท
   2. รองนายก จํานวน 2 อัตรา
      เป็นเงิน 11,610 บาท/เดือน เป็นเงิน 278,640 บาท

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง 
  นายก/รองนายก ดังนี้
  1. นายก อบต.ทุงใหญ 1 อัตรา 
      จํานวน 1,900 บาท/เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท 
  2. รองนายก อบต.ทุงใหญ จํานวน 2 อัตรา
      จํานวน 950 บาท/เดือน/คน
      เป็นเงิน 22,800 บาท

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ดังนี้  
   1. นายก อบต.ทุงใหญ 1 อัตรา 1,900 บาท/เดือน
       เป็นเงิน 22,800 บาท 
   2. รองนายก อบต.ทุงใหญ จํานวน 2 อัตรา
       จํานวน 950 บาท/เดือน เป็นเงิน 22,800 บาท

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,560 บาท/เดือน
  เป็นเงิน 90,720 บาท

วันที่พิมพ : 15/9/2565  09:08:59 หน้า : 4/121



คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,614,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/
  สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.ดังนี้
  1. ประธาน สภา อบต. จํานวน 1 คน 
      คาตอบแทน 11,610 บาท/เดือน 
      เป็นเงิน 139,320 บาท
  2. รองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน 
      คาตอบแทน 9,500 บาท/เดือน
      เป็นเงิน 114,000 บาท
  3. เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน 
      คาตอบแทน 7,560 บาท/เดือน 
      เป็นเงิน 90,720 บาท
  4. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 14 คน 
     คาตอบแทน 7,560 เดือน/คน 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 7,114,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,566,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
  ของพนักงานสวนตําบล ให้กับตําแหนง ดังนี้
  1. ปลัด อบต.
  2. รองปลัด อบต.
  3. หัวหน้าสํานักปลัด
  4. นิติกร
  5. นักวิเคราะหโยบายและแผน
  6. นักจัดการงานทั่วไป
  7. นักพัฒนาชุมชน
  8. นักวิชาการสาธารณสุข
  9. เจ้าพนักงานธุรการ
  10. จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 62,760 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
  เงินเพิ่มตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) ดังนี้ 
  1. ปลัด อบต. เดือนละ 730 บาท
  2. นิติกร เดือนละ 4,500 บาท
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ดังนี้
  1. ปลัด อบต.
  2. รองปลัด อบต.
  3. หัวหน้าสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 3,142,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 21 อัตรา ดังนี้
  1. ผช.นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1 อัตรา 
  2. ผช.นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
  3. ผช.นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
  4. ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
  5. นักการภารโรง 1 อัตรา
  6. ผช.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  7. ผช.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา 
  8. ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 อัตรา
  9. พนง.ขับรถยนต/รถบรรทุกน้ํา 5 อัตรา 
  10. คนงานประจํารถน้ํา 2 อัตรา
  11. ยาม 1 อัตรา
  12. คนงานทั่วไป 2 อัตรา
  13. แมบ้าน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 210,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี้  
  1. ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
  2. ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 อัตรา
  3. พนง.ขับรถยนต  5 อัตรา
  4. คนงานประจํารถน้ํา 2 อัตรา
  5. ยาม 1 อัตรา
  6. คนงานทั่วไป 2 อัตรา
  7. พนง.ขับรถบรรทุกน้ํา 1 อัตรา
  8. แมบ้าน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,367,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,030,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่น
  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
  ตําบลสังกัดสํานักปลัด อบต.ทุงใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
  เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจาย
  อื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
  ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับ
  อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือ
  วันหยุดราชการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 378,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 67,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
  ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 792,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
  จํานวน 1 อัตรา คาจ้าง 10,000 บาท/เดือน 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
    (1) งานขับรถยนตสวนกลาง ทะเบียน กธ 610 ศรีสะเกษ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาใช้จายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดที่ดิน
   สาธารณประโยชนในพื้นที่ตําบลทุงใหญ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2551
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
  (1) คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 
       คาถายเอกสาร เป็นต้น 
  (2) คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร 
      (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
      ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
      สิ่งพิมพตางๆ
  (3) คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น 
  (4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมไฟฟ้า/
      น้ําประปา/โทรศัพท เป็นต้น 
  (5) คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก 
      หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร คาจ้างเหมาบริการ
      รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  (6) คาจ้างติดตั้ง/โทรศัพท - อินเตอรเน็ต 
  (7) คาจ้างเหมาอื่นที่จําเป็น
     ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบล
  ในโอกาสตางๆ ดังนี้
  (1) คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
       จายเป็นคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ 
       คาใช้จายเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองและ
       คาใช้จายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรอง
       เพื่อเป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
       ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา
       ดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมต้อนรับบุคคล
       หรือคณะบุคคล
  (2) คาเลี้ยงรับรอง เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการ
       ประชุมสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
       คณะกรรมการได้รับแตงตั้งตามกฎหมายการประชุมอื่นๆ 
       ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจายคาอาหาร 
       คาเครื่องดื่มตางๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
       คาบริการอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจาย ทั้งนี้ให้รวมถึง
       เข้ารวมประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
       ซึ่งเข้ารวมประชุม
       ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
  ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึกอบรม
  ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ 
  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
  คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ และ
  คาใช้จายอื่นๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามและระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
  ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา
  ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม
  เพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
  สมาชิก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและผู้นําชุมชน 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคาใช้จาย
  ประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
  เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วยคา
  ใช้จายในการอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
  ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 382 ลําดับที่ 36
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โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
  ให้ความรู้ เรื่อง ขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ โดยมีคาใช้จาย
  ประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
  เครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 374 ลําดับที่ 18

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจําวันแก
ประชาชน

จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ 
  การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นใน
  ชีวิตประจําวันแกประชาชน โดยมีคาใช้จาย
  ประกอบด้วย คาอาหารกลางวัน
  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการอบรมและการเข้ารับการ
  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 376 ลําดับที่ 21

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

วันที่พิมพ : 15/9/2565  09:08:59 หน้า : 12/121



ค่าวัสดุ รวม 1,030,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
       ไม้บรรทัดเหล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
       ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก 
       ตรายาง ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
       น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 
       ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
       เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
       มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ 
       โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือก เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า 
       หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
       สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง 
       ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ 
       แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
       กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม 
       ช้อนส้อม อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงชักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
       แปรง ไม้กวาดเข็ง ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว  
       เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้เทปวัดระยะ  
       เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สวานมือ 
       โถส้วม อางล้างมือ เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ําทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
       ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต 
       บล็อกกระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
       อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง 
       กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคล็อคเกียร 
       ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันแบรก 
       น็อตและสกรู สายไมค เพลา ฟิลมกรองแสง 
       น้ํากลั่น ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน เบาะรถยนต 
       เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก 
       ครัชพวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน 
       แบตเตอรี่ จานจายล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก 
       อานจักรยาน ตลับลูกปืน ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 180,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
  เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน 
  น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง ฯลฯ 

วันที่พิมพ : 15/9/2565  09:08:59 หน้า : 14/121



วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวิทยาศาสตรหรือการแพทย แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว 
       กระบอก ตวง เบ้าหลอมหูฟัง (Stethoscope) 
       เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี ผ้าพันแผลและยาเวชภัณฑ
       แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน 
       น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง 
       คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค 
       (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler)
       จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง มีตัดต้นไม้
       ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดแมลง
       ศัตรูพืชและสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปี
       และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
       หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเป๋าใส
       กล้องถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโพสเตอร
      ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
      ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
      ดําเนินงาน ฯลฯ 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด 
      หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง
      รวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่อง
      แตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใส
      สารเคมี ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน วุฒิบัติ อปพร. 
      บัตรประจําตัว อปพร. ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงเทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบักทึกข้อมูล 
      เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
      เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
      เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
      สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
      ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board)
      เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน ชน วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับเพลิง)
       ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า 
       (เชน สายฉีด,ถัง,ไม้ตบไฟ) ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง 
       ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
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วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุจราจร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน สัญญาณไฟกระพริบ 
       สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร
       ป้ายเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติกหรือ
       แบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร
       กระจกโค้งมน ไฟแวบ กระปองไฟ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางชะลอความเร็วรถ 
       หรือยานพาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือ
       ยานพาหนะ ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา 
  มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
  หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส 
  น้ําตาล ชา กาแฟ ครีมเทียม ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 515,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค 
  สําหรับ คาไฟฟ้าสํานักงาน คาไฟฟ้าสวนสาธารณะ 
   คาไฟฟ้าถนน/แสงสวาง และคาไฟฟ้าในสถานที่ที่
  อยูในความรับผิดชอบ ของ อบต. ฯลฯ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาลในสํานักงาน/
  ที่สาธารณะประโยชน ฯลฯ 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท เชนคาโทรศัพทพื้นฐาน 
  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึง
  คาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่
  เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง 
  เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย 
  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
  ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
  บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
  (GFMIS) ฯลฯ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 85,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
  เชน คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร
  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
  ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและ
  คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
  ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
  คาใช้จายเพื่อใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
  คาตอสัญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)ฯลฯ

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียม
  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 328,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 328,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดจัดซื้อเก้าอี้ทํางานให้กับบุคลากร
  สังกัดสํานักปลัด จํานวน 5 ตัว แยกเป็น
  (1) เก้าอี้สําหรับระดับอํานวยการ/ระดับวิชาการ 
       จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 13,000 บาท 
       โดยมีคุณลักษณะดังนี้
        - ขนาดไมน้อยกวา 65x73x120 ซม.(กว้างxลึกxสูง)  
  (2) เก้าอี้สําหรับพนักงานจ้าง 
       จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท 
       โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
        - ขนาดไมน้อยกวา 59x67x90 ซม.(กว้างxลึกxสูง)           
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 23,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู
  (2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
       เย็นไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
       ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5
  (4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
       ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
       จากโรงงานเดียวกัน
  (5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  (6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
       นอกเหนือจากการพิจารณาราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
       ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
       ที่มีคาประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  (7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกสวนประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้
           - สวิตซ 1 ตัว
           - ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
           - สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จํานวน 30,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 20,000 บีทียู
  (2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทํา
       ความเย็นไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
       มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
       ไฟฟ้าเบอร 5
  (4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
      ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจากโรงงาน
      เดียวกัน
  (5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  (6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
       นอกเหนือจากการพิจารณาราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัด
       พลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีคา
       ประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  (7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกสวนประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้
    - สวิตซ 1 ตัว
    - ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
    - สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู

จํานวน 32,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู
  (2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความ
      เย็นไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
      มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
      ไฟฟ้าเบอร 5
  (4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
      ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อนจาก
      โรงงานเดียวกัน
  (5) มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  (6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
      นอกเหนือจากการพิจารณาราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
      ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
      ที่มีคาประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  (7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
      (1) แบบแยกสวนประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้
    - สวิตซ 1 ตัว
    - ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
    - สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ตู้ล็อกเกอร แบบ 18 ชอง จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
  จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
  ดังนี้    
   (1) มีมือจับชนิดฝัง    
   (2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
  จํานวน 2 ตู้ๆ ละ 5,700 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
   (1)  มีมือจับชนิดบิด     
   (2) มีแผนปรับระดับ 3 ชิ้น      
   (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

โตะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก
  ให้กับตําแหนงวิชาการ จํานวน 1 ตัว
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  1.ขนาดไมน้อยกวา 150x76x75 ซม.(ยาวxลึกxสูง)
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความ
  จําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ โดยจัดซื้อตามราคา
  และคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ชุดไมโครโฟนแบบไร้สายชนิดมือถือ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย
  ชนิดมือถือ จํานวน 1 ชุด 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ชนิดไมคไร้สาย : ไมคคู
  (2) ชวงความถี่ : 803–806 MHz, UHF 
  (3) จํานวนชองสัญญาณ : 600 ชอง 
  (4) ZRF POWER : <10mW  
  (5) ตอบสนองความถี่ : 40Hz-18kHz  
  (6) แหลงจายไฟ : ไมโครโฟน แบตเตอรี่ 1.5V AA 2 ก้อน/
      ตัวรับสัญญาณ 100-240 VAC TRANSMITER 
      UHF803-806MHz Bandwidth 3 MHz 
  (7) Sync Frequency :IR 
  (8) Transmiter Power : 10mW
  (9) Harmonic Radiation : -75dBm
  (10) Batterry : AA 1.5 X2
  (11) Batterry life : 6h
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
  แบบ Smart TV ระดับความระเอียด
  จอภาพ 3840*2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว 
  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของ
      จอภาพ (Resolution) (พิกเซล)
  (2) ขนาดกําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 
  (3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
  (4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart Tv)
  (5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U 
       webOS หรืออื่นๆ
  (6) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อม
       ตอสัญญาณภาพและเสียง
  (7) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ 
      เพลง และภาพยนตร
  (8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 75 นิ้ว จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 
  แบบ Smart TV ระดับความระเอียดจอภาพ 
  3840*2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว 
  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 45,000 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ระดับความละเอียดเป็นความละเอียดของจอภาพ 
       (Resolution) (พิกเซล)
  (2) ขนาดกําหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว)  
  (3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
  (4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได้ (Smart Tv)
  (5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA 
       U webOS หรืออื่นๆ
  (6) ชองตอ HDMI ไมน้อยกวา 2 ชอง เพื่อการเชื่อม
       ตอสัญญาณภาพและเสียง 
  (7) ชองตอ USB ไมน้อยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ 
       เพลง และภาพยนตร 
  (8) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว 
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น
  แบบตอทอ ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) มีหัวกอกจายน้ํา โดยเป็นน้ําร้อน 1 หัวน้ําเย็น 1 หัว
  (2) เป็นเครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็นแบบตั้งพื้น 
       ระบบตอทอประปา
  (3) มีระบบกรองน้ําในตัวเครื่อง
  (4) ความจุถังเก็บน้ําเย็นไมน้อยกวา 4 ลิตร
  (5) ความจุถังเก็บน้ําร้อนไมน้อยกวา 2 ลิตร
  (6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทําด้วยวัสดุ
       หรือโลหะไมเป็นสนิม
  (7) ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส 
      เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว
  (8) มีอุปกรณควบคุมการเปิด-ปิดน้ํา
  (9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
  (10) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
  (11) ราคาไมรวมคาติดตั้ง
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
   *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
    4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) 
    และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
    ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
    หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
    ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
    ไมน้อยกวา 4 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
    มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
    ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
    ความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไม
    น้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพและเมาส 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุก 
  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกนหลัก 
    (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
    เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
    ในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
    โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อยกวา 4 GHz 
    จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
    ไมน้อยกวา 8 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
    ขนาดไมน้อยกวา 8 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
    ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
    ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 
    1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    ไมน้อยกวา 3 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวน
    ไมน้อยกวา 1 ชอง 
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
     แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้ง
    ภายใน (Internal) หรือ ภายนอก (External) จํานวน
    ไมน้อยกวา 1 ชอง
  - สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) 
    และ Bluetooth
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
    และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
  - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
    (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
    ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
    ตอนาที (ipm)
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
    กวา 15 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 
    หรือ 600 x 1,200 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
  - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
  - สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
    หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-Fi 
    (IEEE 802.11b, g, n) ได้
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
    กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ 
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องพิมพMultifunction เลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร
  หรือ LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, 
    Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
    ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที(ppm)
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 
    1,200x1,200 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  - สามารถถายสําเนาเอกสารได้
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
  - สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไม
    น้อยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
    กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
  อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บ
  เอกสารทั่วไป จํานวน 1 เครื่อง 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 
    4,800x4,800 dpi
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษ
    ขนาด A4
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) USB 2.0 หรือดีกวา
    จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

สแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงาน
  เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 2 
  จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 27,000 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ 
    (Auto Document Feeder) ได้ไมน้อยกวา50 แผน
  - สามารถสแกนเอกสารได้2 หน้าแบบอัตโนมัติ
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 
    600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 
    ได้ไมน้อยกวา 40 ppm
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4 
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
   และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเมิน
  ความพึงพอใจของประชาชนตอการให้บริการของ
  องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 371 ลําดับที่ 14

งานบริหารงานคลัง รวม 3,885,360 บาท
งบบุคลากร รวม 2,710,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,710,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,797,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
  ให้กับตําแหนง ดังนี้
  (1) ผอ.กองคลัง 1 อัตรา ตั้งไว้
  (2) นวก.เงินและบัญชี 1 อัตรา
  (3) นวก.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
  (4) จพง.พัสดุ ปง./ชง. 1 อัตรา
  (5) จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 อัตรา
  (6) จพง.ธุรการ ปง./ชง. 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ดังนี้ 
  (1) จพง.พัสดุ ปง./ชง.
  (2) จพง.การเงินและบัญชี ปง./ชง.

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง 
  อัตราเดือนละ 3,500 บาท/เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 773,640 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
  (1) ผช.นวก.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
  (2) ผช.จพง.พัสดุ 1 อัตรา
  (3) ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
  (4) ผช.จพง.การเงินและบัญชี 1 อัตรา
  (5) คนงานทั่วไป 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  (1) ผช.จพง.การเงินและบัญชี 1 อัตรา
  (2) ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
  (3) คนงานทั่วไป 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,075,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 449,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่น
  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
  สวนท้องถิ่นในสังกัดกองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
  สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
  ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติ
  ให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ 
  วันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
  จายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับพนักงาน
  สวนตําบลที่มีสิทธิได้รับคาเชาบ้าน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาเชาบ้าน
  ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 9,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 484,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคล
  เพื่อปฏิบัติงานหรือภารกิจงานกองคลัง 
  จํานวน 3 อัตรา คาจ้าง 9,000 บาท/เดือน 
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
  (1) งานด้านพัสดุ 
  (2) งานด้านการเงินและบัญชี 
  (3) งานด้านจัดเก็บรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
  (1) คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 
       คาถายเอกสาร เป็นต้น 
  (2) คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร 
      (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
      ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
      สิ่งพิมพตางๆ
  (3) คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น 
  (4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมไฟฟ้า/
      น้ําประปา/โทรศัพท เป็นต้น 
  (5) คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก 
      หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร คาจ้างเหมาบริการ
      รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  (6) คาจ้างติดตั้ง/โทรศัพท - อินเตอรเน็ต 
  (7) คาจ้างเหมาอื่นที่จําเป็น
  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึก
  อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสิน
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
       ไม้บรรทัดเหล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
       ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร ก้าอี้พลาสติก 
       ตรายาง ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
       น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 
       ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
       กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม 
       ช้อนส้อม อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงชักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
       แปรง ไม้กวาดเข็ง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเป๋าใส
       กล้องถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโพสเตอร
      ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
      ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
      ดําเนินงาน ฯลฯ 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงเทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบักทึกข้อมูล 
      เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
      เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
      เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
      สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
      ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board)
      เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา 
  มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
  หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส 
  น้ําตาล ชา กาแฟ ครีมเทียม ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย 
  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย 
  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
  การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 98,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 98,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน สําหรับพนักงาน
  ในสังกัดกองคลัง จํานวน 1 ตัว 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดกว้าง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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เก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานสําหรับผู้บริหาร 
  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดกว้าง 65 ซม. ลึก 73 ซม. สูง 120 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 
26,000 บีทียู

จํานวน 36,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
  แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู 
  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 26,000 บีทียู
  (2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  (3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น 
       ขนาดไมเกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับกํารรับรอง
       มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
       ไฟฟ้าเบอร 5
  (4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
      ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบํายความร้อนจาก
      โรงงานเดียวกัน
  (5) มีความหนวงเวลากํารทํางํานของคอมเพรสเซอร
  (6) กํารจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
       นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
       ประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
       ที่มีคาประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  (7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
      (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ 
           สวิตช 1 ตัวทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
           ยาว 4 เมตรสายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ชอง 
  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาด กว้าง 92 ซม. ลึก 31 ซม. สูง 180 ซม.
  (2) มีชองเก็บแฟ้มสันกว้าง 3 นิ้ว 4 ชั้น จํานวน 40 ชอง 
  (3) มีล้อเลื่อน 4 ล้อ
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

โตะทํางาน จํานวน 5,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางาน พร้อมกระจก 
  ให้กับพนักงานในสังกัดกองคลัง จํานวน 1 ตัว
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดกว้าง 122 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

โตะทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจกให้กับ
  ผู้บริหาร (ผอ.กองคลัง) จํานวน 1 ตัว 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดกว้าง 150 ซม. ลึก 76 ซม. สูง 75 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One 
  สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
    2 แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) 
    และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้อง
    ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
    หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
    สูงสุด ไมน้อยกวา 3.7 GHz จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
    ขนาดไมน้อยกวา 4 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
    มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
    ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
    ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) 
    หรือภายนอก (External) จานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
    จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    ไมน้อยกวา 3 ชอง
  - มีแป้นพิมพและเมาส
  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว 
    ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
    และ Bluetooth
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร 
  หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
    และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
    ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
  - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
    ไมน้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm)
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา 
    1,200x1,200 dpi
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
  - สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
  - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
    หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย 
    Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
    กําหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 800 VA 
    (480 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 633,820 บาท
งบบุคลากร รวม 280,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 280,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนของ
  ข้าราชการสวนท้องถิ่น/พนักงานสวนตําบลให้
  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 306,540 บาท
ค่าตอบแทน รวม 63,540 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 23,340 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่น
  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
  สวนท้องถิ่นตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวน
  ท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
  ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
  ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับ
  อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือ 
  วันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 31,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
  วาคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาของพนักงานสวนตําบล
  ที่มีสิทธิได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อ
  ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  อัตราละ 9,000 บาท/เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึกอบรม
  ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงินได้ตามระเบียบฯ 
  เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก 
  คาผานทางดวนพิเศษ คาลงทะเบียนตางๆ คาลงทะเบียน 
  และคาใช้จายอื่นๆ เป็นต้น 
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
  ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
  อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
       ไม้บรรทัดเหล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก
       ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก 
       ตรายาง ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
       น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 
       ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี ฯลฯ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเป๋าใส
       กล้องถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโพสเตอร
      ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
      ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
      ดําเนินงาน ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงเทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบักทึกข้อมูล 
      เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
      เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
      เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
      สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
      ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board)
      เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

งบลงทุน รวม 47,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,200 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  (1) ขนาดกว้าง 59 ซม. ลึก 67 ซม. สูง 90 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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ตู้ล็อกเกอร แบบ 18 ชอง จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้ล็อกเกอร แบบ 18 ชอง 
  จํานวน 1 ตู้ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
  (1) มีมือจับชนิดฝัง
  (2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,700 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  (1) มีมือจับชนิดบิด
  (2) มีแผนปรับระดับ 3 ชิ้น
  (3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

โตะทํางาน จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก 
  จํานวน 2 โตะๆ ละ 5,500 บาท
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  (1) ขนาด ยาว 122 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
  *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
    4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) 
    และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
    ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
    หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
    ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
    ไมน้อยกวา 4 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
    มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
    ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
    ความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไม
    น้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพและเมาส 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  (1) มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 
      800 VA (480 Watts) 
  (2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 449,300 บาท
งบลงทุน รวม 419,300 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 419,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตตําบลทุงใหญ จํานวน 419,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาติดตั้งกล้องวงจรปิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  (1) เครื่องบันทึกภาพ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 57,000 บาท
  (2) กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
      คงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารฯ
      จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท
  (3) โทรทัศน แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว 
       จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท
  (4) อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ชอง 
       จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 8,300 บาท
  (5) ตัวแปลงไฟเบอรออฟติก จํานวน 5 ชุดๆ ละ 6,900 บาท
  (6) สายไฟเบอรออฟติก 3,000 เมตรๆ ละ 45 บาท 
      เป็นเงิน 135,000 บาท
  (7) สาย UTP LAN ภายนอก จํานวน 100 เมตร
       เมตรละ 30 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
  (8) ตู้เหล็กกันน้ํา จํานวน 5 ตู้ๆ ละ 2,500 บาท
  (9) ตู้เก็บเครื่องบันทึก จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 8,000 บาท
  (10) อุปกรณติดตั้งสายไฟเบอรออฟติก จํานวน 1 ชุด
        ชุดละ 8,000 บาท
  (11) ติดตั้งวางระบบ และอื่นๆ 20,000 บาท
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน
  วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 259 ลําดับที่ 41,42 หน้าที่ 260 ลําดับที่ 46 
  หน้าที่ 269 ลําดับที่ 96
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม(สถานที่กลาง) ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอกันทรลักษ จังหวัด
ศรีสะเกษ

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินการจัดตั้ง
  ศูนยปฏิบัติการรวม (สถานที่กลาง) ในการชวยเหลือ
  ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอกันทรลักษ
  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 301 ลําดับที่ 10
- หนังสืออําเภอกันทรลักษ ที่ ศก0023.8/ว 5001 
  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

โครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุน
  งบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
  จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  ให้กับที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 300 ลําดับที่ 8
- หนังสือสํานักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอ
  กันทรลักษ ที่ ศก 0023.8/195 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 163,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 163,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
  แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาป่วยการชดเชยการงาน
  หรือเวลาที่เสียไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
  คาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน
  ขับรถบรรทุกน้ําดับเพลิง เลขทะเบียน บพ 478 ศรีสะเกษ 
  จํานวน 1 อัตรา คาจ้าง 10,000 บาท/เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
  ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม เชน คาป่วยการชดเชยการงาน
  หรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ คาเบี้ยเลี้ยง 
  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและคาเครื่องดื่มคา
  วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร 
  คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  การเบิกจายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 295 ลําดับที่ 5
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 9,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกันและ
  ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม เชน คาป่วยการ
  ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการ
  ปฏิบัติหน้าที่ คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวาง
  และคาเครื่องดื่มคาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน 
  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 294 ลําดับที่ 4

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,925,155 บาท

งบบุคลากร รวม 2,169,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,169,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,499,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล
  พร้อมปรับปรุงเงินเดือน ดังนี้
  (1) ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 1 อัตรา
  (2) นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
  (3) นักสันทนาการ 1 อัตรา
  (4) เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง 
  ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 อัตรา
  เดือนละ 3,500 บาท/เดือน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 572,280 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
  (1) ผู้ชวยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา 
  (3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  (4) คนงานทั่วไป 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 54,840 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ สําหรับพนักงานจ้าง ดังนี้ 
  (1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  (2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
  (3) คนงานทั่วไป 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 637,355 บาท
ค่าตอบแทน รวม 339,355 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 252,555 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่น
  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
  สวนตําบล ในสังกัดกองการศึกษาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
  สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
  ราชการให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ 
  หรือ วันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับพนักงาน
  สวนตําบลที่มีสิทธิได้รับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาเชาบ้าน
  ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 198,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตาง ๆ จํานวน 108,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงาน
  การเงินและบัญชี 1 อัตรา คาจ้าง 9,000 บาท/เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึก
  อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
  ด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึก
  อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
  (คาจ้างเหมาบริการตางๆ) เชน คาถายเอกสาร, 
  คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ, คาซักฟอก, 
  คากําจัดสิ่งปฏิกูล, คาระวางบรรทุก, 
  คาเชาทรัพยสิน (ยกเว้น คาเชาบ้าน), คาโฆษณาและ
  เผยแพรประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมตางๆ, 
  คาเบี้ยประกัน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

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

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
       ไม้บรรทัดเหล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
       ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก 
       ตรายาง ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
       น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 
       ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี ฯลฯ      
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
       เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
       มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ 
       โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือก เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า 
       หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
       สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง 
       ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ 
       แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน ไขควง ประแจ แมแรง 
       กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อคล็อคเกียร 
       ล็อคคลัตซ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ยางรถยนต น้ํามันแบรก 
       น็อตและสกรู สายไมค เพลา ฟิลมกรองแสง 
       น้ํากลั่น ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหลเชน เบาะรถยนต 
       เครื่องยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก 
       ครัชพวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน 
       แบตเตอรี่ จานจายล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก 
       อานจักรยาน ตลับลูกปืน ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงเทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบักทึกข้อมูล 
      เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
      เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
      เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
      สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
      ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board)
      เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย 
  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
  ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
  บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
  (GFMIS) ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 118,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 118,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 6,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดกว้าง 65 ซม. ลึก 73 ซม. สูง 120 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็น ต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 67,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน 
  (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 33,500 บาท
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู
  - ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
  - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทํา
    ความเย็นขนาดไมเกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
    การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
    ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร 5 
  - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด 
    ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความร้อน
    จากโรงงานเดียวกัน
  - มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
  - การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) 
    นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการ
    ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
    ที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
  - การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
    (1) แบบแยกสวน ประกอบด้วยอุปกรณ ดังนี้ 
        สวิตซ 1 ตัว ทอทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร 
        สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

โตะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมกระจก 
  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นบาน ดังนี้
  (1) ขนาด ยาว 150 ซม. ลึก 76 ซม. สูง 75 ซม.
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 15/9/2565  09:09:00 หน้า : 59/121



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
  สําหรับงานสํานักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
    4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) 
    และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
    ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
    หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
    ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
    ไมน้อยกวา 4 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
    มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
    ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
    ความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไม
    น้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพและเมาส 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564    

วันที่พิมพ : 15/9/2565  09:09:00 หน้า : 60/121



เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
  ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
    ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที (ppm)
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
    ดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
    1 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย 
    Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4,letter,Legal และสามารถกําหนด
    ขนาดของกระดาษเองได้
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 800 VA 
    (480 Watts) 
  - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,475,652 บาท
งบบุคลากร รวม 4,159,920 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,159,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,686,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือน ให้แกพนักงานครูสวนตําบล 
  พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
  (1) ครูชํานาญการพิเศษ 2 อัตรา
  (2) ครูชํานาญการ 1 อัตรา
  (3) ครูปฏิบัติการ 2 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

เงินวิทยฐานะ จํานวน 310,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะสําหรับพนักงานครูและ
  บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ดํารงตําแหนงที่มี
  วิทยฐานะ ดังนี้
  (1) ครูชํานาญการพิเศษ 2 อัตรา
  (2) ครูชํานาญการ 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
  และเงินประจําตําแหนง ข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา พ.ศ.2547 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,910,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 
  ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
  (1) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 4 อัตรา
  (2) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 13 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
  และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
  (1) ผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 4 อัตรา ตั้งไว้ 96,000 บาท
  (2) ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 13 อัตรา ตั้งไว้ 156,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 6,115,952 บาท
ค่าตอบแทน รวม 450,918 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 435,918 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินรางวัล เงินประโยชนตอบแทนอื่น
  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานสวน
  ตําบลสังกัดกองการศึกษาฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
  เงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจาย
  อื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
  ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับ
  อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือ
  วันหยุดราชการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0809.4/ว 2140 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
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ค่าใช้สอย รวม 2,834,750 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมติดตั้ง
  เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สําหรับศูนย
  พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุงใหญ 
  จํานวน 5 ซุ้มๆ ละ 100,000 บาท 
  โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย 
  1. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอรกลาส 
     ขนาด 3.50 x 6.00 เมตร
  2. ฐานทําจากแผนเมทัลชีทขึ้นรูป 
     กว้าง 3.50 เมตร สูง 1.40 เมตร
  3. เป็นกรอบไฟเบอรกลาส กว้าง 2.20 เมตร 
      สูง 3.60 เมตร
  4. มีพานพุมเงิน พุมทองเป็นไฟเบอรกลาส 
      ขนาดสูง 1.20 เมตร
  5. มีสัญลักษณ วปร ไฟเบอรกลาส 
     ขนาดสูง 1.10 เมตร
  6. มีตราครุฑไฟเบอรกลาส ขนาดสูง 0.50 เมตร
  7. พระฉายาลักษณสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 
     มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
     ขนาด 1.30 x 2.60 เมตร (ไวนิล)
  8. แผนป้ายสํานักงาน
  หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.กําหนด
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
  (1) คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 
       คาถายเอกสาร เป็นต้น 
  (2) คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร 
      (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
      ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
      สิ่งพิมพตางๆ
  (3) คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น 
  (4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมไฟฟ้า/
      น้ําประปา/โทรศัพท เป็นต้น 
  (5) คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก 
      หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร คาจ้างเหมาบริการ
      รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  (6) คาจ้างติดตั้ง/โทรศัพท - อินเตอรเน็ต 
  (7) คาจ้างเหมาอื่นที่จําเป็น
       ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึก
  อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
  ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติ 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคาใช้จายประกอบ
  ด้วย คาการแสดง, คาใช้จายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน, 
  คาใช้จายที่เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ, คาใช้จายอื่นๆ 
  ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
  คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
  การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 272 ลําดับที่ 2

โครงการสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมศักยภาพ
  การจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
  ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  รายได้และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0809.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 287 ลําดับที่ 33
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 2,093,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสนับสนุนคาใช้จาย
  การบริหารสถานศึกษา ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  สังกัด อบต.ทุงใหญ ดังนี้
  (1) อาหารกลางวันจํานวน 245 วัน สําหรับนักเรียน
       คนละ 21 บาท/คน/วัน จํานวน 276 คน
       รวมเป็นเงิน 1,420,020 บาท
  (2) คาจัดการเรียนการสอน เป็นเงิน 673,730 แยกเป็น
       - วัสดุรายหัว 1,700 บาท/คน จํานวน 276 คน 
       - คาหนังสือ 200 บาท/คน จํานวน 181 คน
       - คาอุปกรณการเรียน 200 บาท/คน จํานวน 181 คน
       - คาเครื่องแบบนักเรียน 300 บาท/คน จํานวน 181 คน
       - คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 บาท/คน จํานวน 181 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้
  และการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท.พ.ศ.2562 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0809.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 271 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 2,638,284 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน หนังสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  
       ไม้บรรทัดเหล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
       ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก 
       ตรายาง ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
       น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 
       ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
       เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
       มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ 
       โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือก เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า 
       หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
       สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง 
       ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ 
       แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,333,284 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 50,000 บาท
  แยกเป็น ดังนี้
  (1) วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
       กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม 
       ช้อนส้อม อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงชักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
       แปรง ไม้กวาดเข็ง ฯลฯ
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
  1. สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
      การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 847 คน
      จํานวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,722,120 แยกเป็น
      (1) โรงเรียนบ้านทุงใหญมวงฯ นักเรียน 219 คน 
      (2) โรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) นักเรียน 219 คน
      (3) โรงเรียนบ้านรองตาซุน นักเรียน 176 คน 
      (4) โรงเรียนบ้านปะทาย นักเรียน 139 คน 
      (5) โรงเรียนบ้านกะมอล นักเรียน 94 คน
  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุงใหญ จํานวน 276 คน 
     จํานวน 260 วัน ตั้งไว้ 561,164 บาท
     (1) ศพด.บ้านโคก 66 คน
     (2) ศพด.บ้านทุงใหญ 76 คน
     (3) ศพด.บ้านปะทาย 42 คน
     (4) ศพด.บ้านรอง 48 คน
     (5) ศพด.บ้านกะมอล 44 คน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชนไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
       เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้เทปวัดระยะ เครื่องวัด
       ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สวานมือ 
       โถส้วม อางล้างมือ เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ําทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
       ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต 
       บล็อกกระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
       อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวิทยาศาสตรหรือการแพทย แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว 
       กระบอก ตวง เบ้าหลอมหูฟัง (Stethoscope) 
       เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน สําลี ผ้าพันแผลและยาเวชภัณฑ
       แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน 
       น้ํายาตางๆ ทรายอะเบท น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง 
       คลอรีน สารส้ม หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค 
       (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler)
       จอบหมุน จานพรวน เครื่องดักแมลง มีตัดต้นไม้
       ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดแมลง
       ศัตรูพืชและสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปี
       และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน 
       หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน ขาตั้งกล้อง เลนสซูม กระเป๋าใส
       กล้องถายรูป ป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษเขียนโพสเตอร
      ฟิลม เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
      ภาพถายดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการ
      ดําเนินงาน ฯลฯ 

วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกีฬา แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน หวงยาง ไม้ตีปิงปอง 
      ไม้แบดมันตัน ไม้เทนนิส เชือกกระโดด 
      ดาบสองมือ ตะกร้าหวายแชรบอล 
      นาฬิกาจับเวลา นวม ลูกทุมน้ําหนัก 
      เสาตาขายกีฬา เชน เสาตาขายตะกร้อ 
      เสาตาขายวอลเลยบอล, หวงบาสเก็ตบอลเหล็ก 
      กระดานแสดงผลการแขงขัน ลูกเปตอง ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ตาขายกีฬา ลูกปิงปอง 
      ลูกแบดมินตัน ลูกเทนนิส ลูกฟุตบอล ลูกแชรบอล 
      แผนโยคะ ตะกร้อ นกหวีด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงเทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบักทึกข้อมูล 
      เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
      เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
      เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
      สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
      ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board)
      เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลอง
       ภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก 
       กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอรพลาสติก) 
       เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขาตั้ง (กระดานดํา) 
       แปรงลบกระดานดํา ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปากกาไวทบอรด ฯลฯ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง), 
      ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง, อุปกรณดับไฟป่า 
      (เชน สายฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถังดับเพลิง, ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา 
  มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
  หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 192,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุงใหญ

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับ
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุงใหญ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย 
  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
  ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
  บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
  (GFMIS) ฯลฯ 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
  เชน คาโทรภาพ(โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร
  คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้
  ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต การดและ
  คาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
  ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
  คาใช้จายเพื่อใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
  คาตอสัญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)ฯลฯ

งบลงทุน รวม 283,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 83,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เสื้อผ้า จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เสื้อผ้าให้กับ ศพด.ทุงใหญ 
  จํานวน 1 หลัง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - ขนาดไมน้อยกวา 180x60x200 ซม. (กว้างxลึกxสูง)    
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร  
  ให้กับ ศพด.ทุงใหญ  จํานวน 1 ชุด
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - แบบไม้
  - ขนาดไมน้อยกวา 120x60x75 ซม.(กว้างxลึกxสูง)   
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม
น้อยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 51,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน 
  *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) ให้กับ
  ศพด.บ้านทุงใหญ ศพด.บ้านกระมอล และศพด.บ้านโคก
  จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 
    4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8Thread) 
    และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
    ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
    หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด 
    ไมน้อยกวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
  - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ 
    Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด
    ไมน้อยกวา 4 MB
  - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา 
    มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB 
  - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
    ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
    ความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
  - มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไม
    น้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
    ไมน้อยกวา 3 ชอง 
  - มีแป้นพิมพและเมาส 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
  พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  
  ให้กับ ศพด.บ้านปะทาย จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
    ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต   
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษ
    ขนาด A4 ไมน้อยกวา 19 หน้าตอนาที (ppm) 
    หรือ 8.8 ภาพตอนาที       
  - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 
    ไมน้อยกวา 15 หน้าตอนาที (ppm) 
    หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
    จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 50 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4,letter,legal และสามารถ
    กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 17,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา 
  ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900 บาท 
  (ศพด.บ้านปะทาย และ ศพด.บ้านโคก)
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 
    ไมน้อยกวา 28 หน้าตอนาที (ppm)
  - สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
  - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
  - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
    ดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
  - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
    แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 
    1 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย 
    Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้ 
  - มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
  - สามารถใช้ได้กับ A4,letter,Legal และสามารถกําหนด
    ขนาดของกระดาษเองได้
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 
  (ศพด.บ้านทุงใหญ และ ศพด.บ้านกระมอล)
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อยกวา 
      800 VA (480 Watts) 
  (2) สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านทุงใหญ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
  บ้านทุงใหญ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่
  อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้า 128 ข้อ 199

งบเงินอุดหนุน รวม 3,916,280 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,916,280 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการการแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนพนมดงรัก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง 
  (คุรุราษฎรบํารุง) ในการดําเนินโครงการการแขงขันกีฬา
  กลุมโรงเรียนพนมดงรัก โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
  คาวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดการแขงขันกีฬา เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 279 ลําดับที่ 15
- หนังสือโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง) 
  ที่ ศธ 04141.099/103 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
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โครงการการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง (คุรุราษฎร
บํารุง)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง 
  (คุรุราษฎรบํารุง) ในการดําเนินโครงการการแขงขันกีฬา
  ภายในโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง) โดยมีคา
  ใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณการจัดกิจกรรมการ
  แขงขันกีฬา-กรีฑา เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 277 ลําดับที่ 11
- หนังสือโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง) 
  ที่ ศธ 04141.099/103 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

โครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านปะทาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านปะทาย 
  ในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน
  บ้านปะทาย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
  ในการจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาภายใน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 276 ลําดับที่ 9
- หนังสือโรงเรียนบ้านปะทาย ที่ ศธ 04141.134/108 
  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี 2566 จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง 
  (คุรุราษฎรบํารุง) ในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็ก
  แหงชาติ ประจําปี 2566 โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
  คาวัสดุอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไข
  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 278 ลําดับที่ 12
- หนังสือโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง) 
  ที่ ศธ 04141.099/103 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

โครงการชุมชนรวมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านปะทาย 
  ในการดําเนินโครงการชุมชนรวมใจเกษตรเพื่ออาหาร
  กลางวัน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาพันธุผัก 
  คาปุ๋ยอินทรีย ก้อนเห็ดนางฟ้า ไกพันธุไข อาหารเม็ด
  ไกพันธุไข พันธุปลาดุก อาหารเม็ดปลาดุก เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 285 ลําดับที่ 27
- หนังสือโรงเรียนบ้านปะทาย ที่ ศธ 04141.134/108 
  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
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โครงการวันเด็กแหงชาติโรงเรียนบ้านปะทาย จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านปะทาย 
  ในการดําเนินโครงการวันเด็กแหงชาติโรงเรียน
  บ้านปะทาย โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
  ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 276 ลําดับที่ 10
- หนังสือโรงเรียนบ้านปะทาย ที่ ศธ 04141.134/108 
  ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565

โครงการวัยรุน วัยใส หางไกลยาเสพติด อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (UP 
TO ME)

จํานวน 16,880 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) 
  ในการดําเนินโครงการวัยรุน วัยใส หางไกลยาเสพติด 
  อดเปรี้ยวไว้กินหวาน (UP TO ME) โดยมีคาใช้จาย
  ประกอบด้วย คาอาหารนักเรียน คาอาหารวางนักเรียน 
  คาสัมมนาคุณวิทยากร คาเอกสารประกอบการอบรม 
  ฯลฯ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 287 ลําดับที่ 31
- หนังสือโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 
  ที่ ศธ 04141.038/133 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้าน
ทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง 
  (คุรุราษฎรบํารุง) ในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้
  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง 
  (คุรุราษฎรบํารุง) โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
  อุปกรณสําหรับปลูกพืชผัดสวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา
  ในบอดิน เลี้ยงปลาดุกในบอซีเมนต เชน พันธุพืช 
  พันธุสัตวตาง ๆ ที่ใช้สําหรับดําเนินโครงการ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 289 ลําดับที่ 36
- หนังสือโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง (คุรุราษฎรบํารุง) 
  ที่ ศธ 04141.099/103 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้พหุปัญญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ)

จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านกะมอล 
  (กรป.กลางประชาอุทิศ) ในการดําเนินโครงการสงเสริม
  การเรียนรู้พหุปัญญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  โรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) 
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
  1. อุปกรณสําหรับเลี้ยงไก พันธุไกไข อาหารไก 
      จํานวน 29,000 บาท
  2. อุปกรณทําแปลงปลูกมะนาว 
      ต้นมะนาว จํานวน 17,000 บาท
  3. อุปกรณทําแปลงผักสวนครัว เมล็ดพันธุผัก 
      จํานวน 16,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 288 ลําดับที่ 35
- หนังสือโรงเรียนบ้านกะมอล (กรป.กลางประชาอุทิศ) 
  ที่ ศธ 04141.012/118 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

โครงการสร้างแหลงเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 12,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านโคก 
  (อสพป.32) ในการดําเนินโครงการสร้างแหลงเรียนรู้
  ด้านเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีคาใช้
  จายประกอบด้วย 
  1. คาอาหารวางนักเรียน 240 คน เป็นเงิน 12,000 บาท
  2. คาวัสดุอุปกรณประจําฐาน 
     จํานวน 8 ฐานๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 283 ลําดับที่ 22
- หนังสือโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) 
  ที่ ศธ 04141.038/133 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง 
  (คุรุราษฎรบํารุง) ในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
  จริยธรรมนักเรียน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย 
  คาพาหนะโดยสารรับ-สงนักเรียน เงินชดเชยคาน้ํามัน
  พาหนะครู คาเบี้ยเลี้ยงครู คาเสื้อขาว คาจัดทํา
  เกียรติบัตร เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 285 ลําดับที่ 28
- เป็นไปตามหนังสือโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง 
  (คุรุราษฎรบํารุง) ที่ ศธ 04141.099/103 
  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านกะมอล จํานวน 394,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 
  อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
  ให้กับโรงเรียนบ้านกระมอล นักเรียน 94 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้า 275 ข้อ 6

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านโคก (อสพป
.32)

จํานวน 919,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 
  อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
  ให้กับโรงเรียนบ้านโคก (อสพป.32) นักเรียน 219 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้า 275 ข้อ 6
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เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง จํานวน 919,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 
  อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
  ให้กับโรงเรียนบ้านทุงใหญมวง นักเรียน 219 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้า 275 ข้อ 6

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านปะทาย จํานวน 583,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 
  อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
  ให้กับโรงเรียนบ้านปะทาย นักเรียน 139 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้า 275 ข้อ 6

เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านรองตาซุน จํานวน 739,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน 
  อัตรา 21 บาท/คน/วัน จํานวน 200 วัน 
  ให้กับโรงเรียนบ้านรองตาซุน นักเรียน 176 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
  อุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้า 275 ข้อ 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 53,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณอัครราชกุมารี

จํานวน 53,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสัตวปลอดโรค 
  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย 
  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ
  อัครราชกุมารี โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อวัคซีน
  และอุปกรณในการฉีดคาสํารวจประชากรสุนัข/แมว และ
  คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0810.5/ว 2042 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 308 ลําดับที่ 6
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,321,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,321,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,321,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบุคคลหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อ
  ชวยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  (1) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.ทุงใหญ 
       จํานวน 2 อัตราๆ ละ 9,000 บาท/เดือน/คน
       - รับผิดชอบเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านทุงใหญ 10 หมูบ้าน 
         จํานวน 1 อัตรา
       - รับผิดชอบเขตพื้นที่ รพ.สต.บ้านโคก 7 หมูบ้าน 
         จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการระบบแพทยฉุกเฉิน จํานวน 1,105,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการระบบแพทยฉุกเฉิน 
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย
  (1) คาจ้างเหมาบริการบุคคลผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพ 
      จํานวน 10 คนๆ ละ 9,000 บาท/เดือน
  (2) จัดซื้อวัสดุการแพทยเพื่อปฏิบัติงาน เชน กระดาน
       เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เผือกคอออน กระเป๋าใสอุปกรณ 
       ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ออกซิเจน ฯลฯ 
  (3) จัดทําป้ายไวนิลหรือสติกเกอร ประชาสัมพันธ 
       และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/658 ลว 25 มกราคม 2553 
- เป็นไปตามประกาศสถานบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 
  เรื่อง หลักเกณฑการสนับสนุนการดําเนินงานและ
  บริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินท้องถิ่น พ.ศ.2553 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 306 ลําดับ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 5,470,545 บาท

งบบุคลากร รวม 2,121,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,121,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,202,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือน 
  ให้กับพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ดังนี้
  (1) ผู้อํานวยการกองชาง 1 อัตรา
  (2) นักจัดการงานชาง 1 อัตรา
  (3) นายชางโยธา ปง./ชง. 1 อัตรา
  (4) จพง.ประปา ปง./ชง. 1 อัตรา
  (5) จพง.ธุรการ ปง./ชง. 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 
  เดือนละ 3,500 บาท

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 792,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง
  ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
  (1) ผช.นายชางโยธา 1 อัตรา
  (2) คนงานเครื่องสูบน้ํา 2 อัตรา
  (3) คนงานทั่วไป 4 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้าง
  ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
  (1) ผช.นายชางโยธา 1 อัตรา
  (2) คนงานเครื่องสูบน้ํา 2 อัตรา
  (3) คนงานทั่วไป 4 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 3,092,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 645,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสําหรับผู้ซึ่งปฏิบัติราชการ
  เป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ
  (1) เงินประโยชนตอบแทนอื่นฯ ตั้งไว้ 186,290 บาท
  (2) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้ง
       ให้ดําเนินโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
       บริหารพัสดุภาครัฐ ตั้งไว้ 313,710 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนด
  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
  เป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็น
  รายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
  ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
  ที่ กค 0402.5/48956 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ
  ให้กับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับ
  อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติหรือ
  วันหยุดราชการฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเวลาราชการ
  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน/คาเชาซื้อให้กับ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับคาเชาบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
  พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 896,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาคนงานหรือบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตางๆ จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานหรือบุคคล
  เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตางๆ เพื่อชวยเหลือ
  ภารกิจงานกองชาง จํานวน 2 อัตรา 
  คาจ้าง 9,000 บาท/เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ดังนี้
  (1) คาเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ คาจัดทํารูปเลมเอกสาร 
       คาถายเอกสาร เป็นต้น 
  (2) คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและเผยแพร 
      (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
      ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือ
      สิ่งพิมพตางๆ
  (3) คาเชาทรัพยสิน เชน คาเชาเครื่องถายเอกสาร เป็นต้น 
  (4) คาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมไฟฟ้า/
      น้ําประปา/โทรศัพท เป็นต้น 
  (5) คาจ้างเหมาบริการ เชน คาจ้างเหมาบริการกําจัดปลวก 
      หนู แมลงสาบ ภายในอาคาร คาจ้างเหมาบริการ
      รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
  (6) คาจ้างติดตั้ง/โทรศัพท - อินเตอรเน็ต 
  (7) คาจ้างเหมาอื่นที่จําเป็น
    ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
  ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรและการฝึก
  อบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
- เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพย
  สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 850,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก
       ไม้บรรทัดเหล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก 
       ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก กรรไกร เก้าอี้พลาสติก 
       ตรายาง ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ 
       น้ํายาลบคําผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด 
       ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ําหมึกปรินท เทปพีวีซี ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทนเชน ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า 
       เครื่องวัดกระแสไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
       มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ 
       โทรโขง ไม้ชักฟิวส ไมคลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือก เชน ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้าสายไฟฟ้า 
       หลอดไฟฟ้าหลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
       สวิตชไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอร ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ดอกลําโพง 
       ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ 
       แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว 
       กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม 
       ช้อนส้อม อางล้างจาน ถังน้ํา ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน ผงชักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น 
       แปรง ไม้กวาดเข็ง ฯลฯ
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง แยกเป็น 
  (1) วัสดุคงทน เชน ไม้ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว 
       เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม้เทปวัดระยะ เครื่องวัด
       ขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง, สวานมือ โถส้วม 
       อางล้างมือ เครื่องยิงตะปู นั่งร้าน ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน น้ําทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต 
       ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนต 
       บล็อกกระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น ฯลฯ 
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน ทอน้ําและ
       อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย แยกเป็น
  (1) วัสดุคงทน เชน ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เข็มขัด 
      หมวก เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ชุดดับเพลิง
      รวมถึงชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน) เครื่อง
      แตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ล้างทอใส
      สารเคมี ฯลฯ 
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน วุฒิบัติ อปพร. 
      บัตรประจําตัว อปพร. ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร แยกเป็น
  (1) วัสดุคงเทน เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
  (2) วัสดุสิ้นเปลือง เชน อุปกรณบักทึกข้อมูล 
      เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับ
      เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
      เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง
      สายเคเบิล ฯลฯ
  (3) วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน หนวยประมวลผล
      ฮารดดิสกไดรฟ แผนกรองแสง แป้นพิมพ (Key Board)
      เมาส (Mouse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ

วัสดุสํารวจ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ เชน บันไดอลูมิเนียม 
  เครื่องมือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
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วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ เชน มิเตอรน้ํา 
  มิเตอรไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ 
  หัวเชื่อมแกส หัววาลวเปิด-ปิดแกส 
  น้ําตาล ชา กาแฟ ครีมเทียม ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 701,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 700,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า
  สวนภูมิภาค สําหรับโรงสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเพื่อ
  การเกษตร/สํานักงาน คาไฟฟ้าสวนสาธารณะ 
  คาไฟฟ้าถนน/แสงสวาง และคาไฟฟ้าใน
  สถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย เชน คาไปรษณีย 
  คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตู้
  ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
  บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
  (GFMIS) ฯลฯ  
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งบลงทุน รวม 257,265 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 257,265 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องเจียรไฟฟ้า จํานวน 9,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า 
  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 4,850 บาท
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) สําหรับงานเจียร งานขัด ตกแตงผิวชิ้นงาน
  (2) ใช้ได้ทั้งวัสดุไม้, โลหะ, แผนยิปซั่ม, แผนไฟเบอร, 
      พลาสติก หรือทอ PVC เป็นต้น
  (3) กําลังไฟ 840 วัตต 
  (4) แบบสวิทชข้าง 
  (5) ความเร็วรอบตัวเปลาไมน้อยกวา (rpm) 
      11,000  รอบ/นาที
  (6) เส้นผาศูนยกลางแผนเจียร 100 มม. (4")
  (7) เหมาะสําหรับการใช้งานทั้งผู้ถนัดซ้ายและขวา
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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เครื่องเจียรไร้สาย จํานวน 17,265 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย จํานวน 1 ตัว
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) เครื่องเจียรไร้สายไร้แปรงถาน (เครื่องเปลา)  
       สําหรับงานเจียร งานขัด ตกแตงผิวชิ้นงาน
  (2) ใช้ได้ทั้งวัสดุไม้, โลหะ, แผนยิปซั่ม, แผนไฟเบอร, 
       พลาสติก หรือทอ PVC เป็นต้น
  (3) กําลังไฟ 18 V
  (4) แบบสวิทซบีบ
  (5) ความเร็วรอบในการโหลดไมน้อยกวา 8,500 รอบตอนาที
  (6) ขนาดของแผนเจียร 4 นิ้ว (100 มม.)
  (7) แบตเตอรี่มีกําลังไฟไมน้อยกวา 18 V 3.0 Ah
  (8) มีแบตเตอรี่อยางน้อยไมน้อยกวา 2 ก้อน
  (9) มีแทนชารจแบตเตอรรี่
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

เครื่องตบดิน จํานวน 63,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน 
  จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 21,000 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ใช้เครื่องยนตเบนซิน
  (2) น้ําหนักของเครื่องตบดินไมน้อยกวา 80 กิโลกรัม
  (3) แรงบดอัดไมน้อยกวา 5 ตัน
  (4) ความเร็วในการตบไมน้อยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องเลื่อยเหล็กแบบชัก จํานวน 28,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยเหล็กแบบชัก 
  จํานวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    (1) มีความสามารถในการตัด 6 1/2 นิ้ว
    (2) ใช้ขนาดใบเลื่อย 14 นิ้ว x 1 นิ้วx0.05 นิ้ว
    (3) มีความเร็วรอบไมน้อยกวา 61–81 RPM
    (4) มีมอเตอรขนาดไมน้อยกวา 220V 1/3 HP (1/2 HP)
    (5) มีระบบหลอเย็น 
    (6) มีปริมาตรถังน้ําหลอเย็นไมน้อยกวา 2 ลิตร 
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

สวานกระแทกไร้สาย จํานวน 17,820 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานกระแทกไร้สาย 
  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 8,910 บาท เป็นเงิน 17,820 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
    (1) ความเร็วรอบตัวเปลา 0–1,300 รอบ/นาที
    (2) แรงบิดสูงสุดไมน้อยกวา 42 นิวตันเมตร
    (3) แรงกระแทกไมน้อยกวา 0-28,500 ครั้ง/นาที
    (4) สามารถเจาะไม้ได้
    (5)  สามารถเจาะเหล็กได้
    (6)  สามารถเจาะคอนกรีตได้
    (7)  แบตเตอรี่เป็นชนิดลิเทียมไอออน  ขนาด 18 V 3.0 Ah
    (8)  มีแทนชารจแบตเตอรี่
    (9) มีแบตเตอรี่ไมน้อยกวา 2 ก้อน
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น
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สวานโรตารี่ 3 ระบบ จํานวน 16,980 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสวานโรตารี่ 3 ระบบ จํานวน 1 ตัว
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) สามารถเจาะธรรมดาได้
  (2) สามารถเจาะปูนได้
  (3) สามารถสกัดปูนได้
  (4) กําลังไฟ 800 วัตต
  (5) อัตรากระแทกความเร็วพิกัดไมน้อยกวา 
      0–4,600 ครั้ง/นาที
  (6) ความเร็วพิกัด 0–1,200 รอบ/นาที
  (7) ปรับหมุนได้ซ้ายขวา 
- ไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  แตมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเพื่อใช้ในราชการ 
  โดยจัดซื้อตามราคาและคุณลักษณะตามท้องถิ่น

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า จํานวน 21,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อออน 
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 10,600 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
  (2) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
  (3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
  (4) พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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เครื่องทําน้ําเย็นแบบตอทอ จํานวน 14,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบ
  ตอทอประปา ขนาด 2 กอก จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ตัวเครื่องทั้งภายนอกละภายในทําด้วยวัสดุ
       หรือโลหะไมเป็นสนิม
  (2) ถังบรรจุน้ําภายในทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 
      ไร้สารตะกั่ว
  (3) มีอุปกรณควบคุมการเปิด–ปิดน้ํา
  (4) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
  (5) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต 50 เฮิรตซ
  (6) ราคาไมรวมคาติดตั้ง อุปกรณการติดตั้ง เชน 
      เบรกเกอรกันดูดและไมรวมเครื่องกรองน้ํา
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ตู้เย็น ขนาด 7 บิกฟุต จํานวน 8,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 บิกฟุต จํานวน 1 ตู้
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ํา
  (2) เป็นรุนที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 
       ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหงประเทศไทย
  (3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการ
       ประหยัดพลังงานไฟฟ้าฝ่ายด้วยนอกเหนือจาก
       การพิจารณาด้านราคา
- เป็นไปตามเกณฑบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
  สํานักงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
  ถังหมึกพิมพ (lnk Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
       และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
  (2) เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
       ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  (3) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
  (4) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
      ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ 
      ตอนาที (ipm)
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 
(27หน้า/นาที)

จํานวน 52,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี
  ชนิด Network แบบที่ 2 (27หน้า/นาที) 
  จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท 
  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
  (1) มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
  (2) มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 
      ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm)
  (3) มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 
       ไมน้อยกวา 27 หน้าตอนาที (ppm) 
  (4) สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  (5) มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 512 MB 
  (6) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา 
       จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
  (7) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
      แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
      ไมน้อยกวา 1 ชองและสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย
      Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
  (8) มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
  (9) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถ
      กําหนดขนาดของกระดาษเองได้
- เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
  และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 82,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 82,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 82,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ “ทุงใหญตําบลสะอาด” จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการในการดําเนินโครงการ 
  “ทุงใหญตําบลสะอาด” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
  คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร 
  คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 244 ลําดับที่ 7

โครงการ “วันผู้สูงอายุ” จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการในการดําเนินโครงการ 
  “วันผู้สูงอายุ” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  เชน คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและ
  คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร 
  คาพิมพเอกสาร คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับฝึกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 248 ลําดับที่ 8
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในเด็กกอนวัยอันควร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการในการดําเนินโครงการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภในเด็กกอนวัยอันควร 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชน คาเบี้ยเลี้ยง
  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม 
  คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร 
  คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับฝึกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 256 ลําดับที่ 34

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็กสตรีและบุคคล
ในครอบครัว

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน
  และแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรี และบุคคล
  ในครอบครัว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน 
  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน 
  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  คาใช้จายในการฝึกอบรมและเข้ารับฝึกอบรมของ
  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 256 ลําดับที่ 35

โครงการรักษน้ํา รักษดิน รักษสิ่งแวดล้อม จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายจายในการในการดําเนินโครงการรักษน้ํา 
  รักษดิน รักษรักษสิ่งแวดล้อม เชน คาดําเนินการตางๆ 
  ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 242 ลําดับที่ 1
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขัน
  กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาสถานที่จัดงาน, คาเชาหรือ
  คาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัดงาน, คาใช้จาย
  เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย, คาจ้างเหมาทําความ
  สะอาด, คาใช้จายในการตกแตง, คาสาธารณูปโภคตางๆ, 
  คาอุปกรณแขงขัน หรือคาเชาอุปกรณแขงขัน ฯลฯ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
  คาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
  การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
  สวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
  หน้าที่ 310 ลําดับที่ 1 
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการโครงการจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิฮาลฟ์มาราธอน เฉลิม
พระเกียรติฯ สูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 25 ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการ
  จัดการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิฮาลฟ์มาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ 
  สูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร ครั้งที่ 25 
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับที่ทําการ
  ปกครองอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 
  ที่ มท 0808.2/ว 4750 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 312 ลําดับที่ 5
- หนังสืออําเภอกันทรลักษ ดวนที่สุด 
  ที่ ศก 0318/5409 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงาน
  วันลอยกระทง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาการแสดง, คาใช้จาย
  ในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน, คาใช้จายที่เป็น
  กิจกรรมหลักของโครงการ, คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
  เบิกคาใช้จายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
  การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
  ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) 
  หน้าที่ 316 ลําดับที่ 15 

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการจัดงาน 
  "วันท้องถิ่นไทย ประจําปี 2566" ให้กับ อบต.กระแชง 
  อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 315 ลําดับที่ 13 
- หนังสือองคการบริหารสวนตําบลกระแชง 
  ที่ ศก 80301/ว 625 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการงานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการ
  งานเทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ ประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับที่ทําการ
  อําเภอกันทรลักษ  จังหวัดศีสะเกษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 313 ลําดับที่ 9 
- หนังสืออําเภอกันทรลักษ ดวนที่สุด 
  ที่ ศก 0318/5409 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

โครงการงานรัฐพิธีและราชพิธี จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการ
  งานรัฐพิธีและราชพิธี ประจํางบประมาณ พ.ศ.2566 
  ให้กับอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 312 ลําดับที่ 6
- หนังสืออําเภอกันทรลักษ ดวนที่สุด 
  ที่ ศก 0318/5409 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
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โครงการจัดงานเทศกาลปีใหมและงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินโครงการ
  จัดงานเทศกาลปีใหมและงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 
  ประจําปี 2566 ให้กับอําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย
  เงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 312 ลําดับที่ 7
- หนังสืออําเภอกันทรลักษ ดวนที่สุด 
  ที่ ศก 0318/5409 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 9,329,680 บาท

งบลงทุน รวม 9,329,680 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 9,329,680 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

กอสร้างถนน คสล.ซอยนางสายทอง ยุวพรหม (บ้านโคกใหม หมูที่ 
15)

จํานวน 150,297 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ซอย
  นางสายทอง ยุวพรหม (บ้านโคกใหม หมูที่ 15) 
  ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 258.00 ตารางเมตร
  ไมมีไหลทาง หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ 
  อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 184 ลําดับที่ 420 
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กอสร้างถนน คสล.ทับคอนกรีตเส้นจากบ้านนายสีดาถึงบ้าน
นายโสภา ครองเมือง (บ้านตาซุน หมูที่ 8)

จํานวน 498,056 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.ทับคอนกรีตเส้นจาก
  บ้านนายสีดาถึงบ้านนายโสภา ครองเมือง (บ้านตาซุน หมูที่ 8)
  ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 776.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ
  0.30 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญ
  กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 174 ลําดับที่ 381

กอสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านโคก (บ้านโคก หมูที่ 1) จํานวน 497,999 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายกลาง
  บ้านโคก (บ้านโคก หมูที่ 1) ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร 
  ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
  น้อยกวา 820.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร 
  หรือเป็นไปตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 134 ลําดับที่ 216 
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กอสร้างถนน คสล.สายข้าง รพ.สต.บ้านโคก (อสพป.32) บ้านโคก
ใหม หมูที่ 15

จํานวน 149,952 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล. สายข้าง 
  รพ.สต.บ้านโคก (อสพป.32)(บ้านโคกใหม หมูที่ 15) 
  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 248.00 ตารางเมตร 
  ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ
  ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 183 ลําดับที่ 414 

กอสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด (บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9) จํานวน 498,013 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายโคกตลอด 
  (บ้านทุงใหญ 2 หมูที่ 9) ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
  ยาว 209.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
  ไมน้อยกวา 836.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง 
  หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 102 ลําดับ 105 
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กอสร้างถนน คสล.สายจากไรนายสุภาพ ถึงไรนางสมยศ(บ้านกะมอล 
หมูที่ 7)

จํานวน 498,382 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายจากไร
  นายสุภาพถึงไรนางสมยศ (บ้านกะมอล หมูที่ 7) 
  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 207.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 828.00 ตารางเมตร 
  ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ
  ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 144 ลําดับที่ 256 

กอสร้างถนน คสล.สายดินแดงไปทางแยกดินแดงตําบลชํา (บ้านรอง 
หมูที่ 2)

จํานวน 453,623 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายดินแดงไปทางแยก
  ดินแดงตําบลชํา (บ้านรอง หมูที่ 2) ปริมาณงาน 
  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 760.00 ตารางเมตร ไหลทาง
  ข้างละ 0.30 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ
  ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 80 ลําดับที่ 17
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กอสร้างถนน คสล.สายตาแบน (บ้านห้วยไม้งาม หมูที่ 11) จํานวน 65,886 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายตาแบน 
  (บ้านห้วยไม้งาม หมูที่ 11) ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
  ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
  ไมน้อยกวา 112.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง หรือ
  เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 106 ลําดับที่ 119 

กอสร้างถนน คสล.สายตามัด (บ้านห้วยไม้งาม หมูที่11) จํานวน 432,951 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายตามัด 
  (บ้านห้วยไม้งาม หมูที่ 11) ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
  ยาว 252.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
  ไมน้อยกวา 756.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง หรือ
  เป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 107 ลําดับที่ 124 

กอสร้างถนน คสล.สายทางไปป่าช้า (บ้านผือเกา หมูที่ 6) จํานวน 450,022 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายทางไปป่าช้า 
  (บ้านผือเกา หมูที่ 6) ปริมาณงาน  กว้าง 4.00 เมตร 
  ยาว 187.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
  ไมน้อยกวา 748.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 
  0.20 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ 
  อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 137 ลําดับที่ 226
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กอสร้างถนน คสล.สายนางมะลิ เทียบเปรียบ (บ้านมวง ม.5) จํานวน 87,373 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สาย
  นางมะลิ เทียบเปรียบ (บ้านมวง หมูที่ 5) 
  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
  148.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง หรือเป็นไปตาม
  แบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 138 ลําดับที่ 230

กอสร้างถนน คสล.สายนายบุญชวย เพชรสุริยวงค ถึงนายทัง กาย
ชาติ  (บ้านโคกเหนือ หมูที่ 12)

จํานวน 345,072 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายนายบุญชวย 
  เพชรสุริยวงค ถึงนายทัง กายชาติ (บ้านโคกเหนือ หมูที่ 12) 
  ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 168.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 588.00 ตารางเมตร  
  ไมมีไหลทาง หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ
  ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 189 ลําดับที่ 439 
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กอสร้างถนน คสล.สายนายบุญสง โพธิจารย ถึงนายมุนี ยุพา (บ้าน
ทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16)

จํานวน 499,908 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายนายบุญสง โพธิจารย 
  ถึงนายมุนี ยุพา (บ้านทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16) 
  ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 291.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไมน้อยกวา 873.00 ตารางเมตร 
  ไมมีไหลทาง หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ 
  อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 120 ลําดับที่ 170

กอสร้างถนน คสล.สายนายอภิเชษฐ ระมาย (บ้านโนนสะอาด หมูที่ 
10)

จํานวน 206,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายนายอภิเชษฐ ระมาย 
  (บ้านโนนสะอาด หมูที่ 10) ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
  ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
  ไมน้อยกวา 348.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง หรือเป็นไป
  ตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 104 ลําดับที่ 111
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กอสร้างถนน คสล.สายบ้านทุงประทาย-เชื่อมเขตตําบลเมือง (บ้าน
ทุงประทาย หมูที่ 13)

จํานวน 499,962 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านทุงประทาย-
  เชื่อมตอตําบลเมือง(บ้านทุงประทาย หมูที่ 13) 
  ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 846.00 ตารางเมตร 
  ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูป
  รายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 153 ลําดับที่ 299 

กอสร้างถนน คสล.สายบ้านทุงใหญ–ไปทางแยกบ้านโดนเอาว (บ้าน
ทุงใหญ ม.4)

จํานวน 497,924 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านทุงใหญ-ไปทาง
  แยกบ้านโดนเอาว (บ้านทุงใหญ หมูที่ 4) 
  ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร 
  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 835.00 ตารางเมตร 
  ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ
  ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 134 ลําดับที่ 215
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กอสร้างถนน คสล.สายบ้านมวง-บ้านผือเกา (บ้านมวง หมูที่ 5) จํานวน 499,962 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายบ้านมวง-บ้านผือเกา 
  (บ้านมวง หมูที่ 5) ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร 
  ยาว 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
  ไมน้อยกวา 846.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร 
  หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 153 ลําดับที่ 298

กอสร้างถนน คสล.สายโรงสีข้าว (บ้านโคกใหม หมูที่ 15) จํานวน 148,969 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายโรงสีข้าว 
  (บ้านโคกใหม หมูที่ 15) ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
  ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
  ไมน้อยกวา 252.00 ตารางเมตร ไหลทางข้างละ 
  0.20 เมตร หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ
  ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 184 ลําดับที่ 419 

กอสร้างถนน คสล.สายสระกระเบา (บ้านปะทาย หมูที่ 3) จํานวน 499,294 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายสระกระเบา 
  (บ้านประทาย หมูที่ 3) ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร 
  ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
  ไมน้อยกวา 875.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  
  หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 137 ลําดับที่ 225 
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กอสร้างถนน คสล.สายหนองบัว (บ้านมวง หมูที่ 5) จํานวน 411,804 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.สายหนองบัว 
  (บ้านมวง หมูที่ 5) ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร 
  ยาว 240.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
  ไมน้อยกวา 720.00 ตารางเมตร  
  ไมมีไหลทาง หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการ
  ที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 168 ลําดับที่ 358

กอสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนางสมฤทธิ์ แก้วดี (บ้านโคกเหนือ หมูที่ 
12)

จํานวน 153,379 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนน คสล.หน้าบ้าน
  นางสมฤทธิ์  แก้วดี (บ้านโคกเหนือ หมูที่ 12) ปริมาณงาน 
  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
  หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 258.00 ตารางเมตร 
  ไหลทางข้างละ 0.20 เมตร 
  หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 149 ลําดับที่ 279
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ติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ําสายนางสมร จินดาชาติ ถึงบ้านผู้ใหญบ้าน 
(บ้านโคกใต้พัฒนา หมูที่ 14)

จํานวน 99,803 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ํา 
  สายนางสมร จินดาชาติ ถึงบ้านผู้ใหญบ้าน 
  (บ้านโคกใต้พัฒนา หมูที่ 14) ปริมาณงาน ยาว 48.00 เมตร 
  หรือเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 140 ลําดับที่ 238 

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

ซอมแซมถนนลงหินคลุก สายห้วยสะกุยเส้นทาง 2 ฝั่งทาง (บ้านโคก
เหนือ หมูที่ 12)

จํานวน 390,499 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลงหินคลุก สายห้วยสะกุย 
  เส้นทาง 2 ฝั่งทาง (บ้านโคกเหนือ หมูที่ 12) 
  ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,464.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 241 ลําดับที่ 133

ซอมแซมถนนลงหินคลุกสายนายบุญสง โพธิจารย บ้านทุงใหญ
พัฒนา หมูที่ 16

จํานวน 86,732 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลงหินคลุกสาย
  นายบุญสง โพธิจารย บ้านทุงใหญพัฒนา หมูที่ 16
  ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 394.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 215 ลําดับที่ 76
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ซอมแซมถนนลูกรัง สายนายเทวินทร อินทรชื่น ถึงไรนายนฤมล วิลัย 
(บ้านโนนสะอาด หมูที่ 10)

จํานวน 98,308 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง 
  สายนายเทวินทร อินทรชื่น ถึงไรนายนฤมล วิลัย 
  (บ้านโนนสะอาด หมูที่ 10) ปริมาณงาน ชวงที่ 1 
  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร ชวงที่ 2 
  กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 238 ลําดับที่ 121

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายสุรัตนไปบ้านนายสุจิน ยอดศรี (บ้านผือ
เกา หมูที่ 6)

จํานวน 49,713 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรัง 
  สายนายสุรัตน ไปบ้านนายสุจิน ยอดศรี หมูที่ 6 
  (บ้านผือเกา หมูที่ 6) ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร 
  ยาว 110.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 216 ลําดับที่ 80

ปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตรทางไปสถานีสูบน้ํา (บ้านโนน
สะอาด หมูที่ 10)

จํานวน 188,497 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังทางเข้าแปลงเกษตร
  ทางไปสถานีสูบน้ํา (บ้านโนนสะอาด หมูที่ 10) 
  ปริมาณงาน กว้าง 2.60 เมตร ยาว 684.00 เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
  (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 209 ลําดับที่ 56 
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ปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างทาง รพ.สต.บ้านโคก-อางเก็บน้ําห้วยปะ
เปีย  (บ้านโคกใหม หมูที่ 15)

จํานวน 96,867 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างทาง 
  รพ.สต.บ้านโคก-อางเก็บน้ําห้วยปะเปีย 
  (บ้านโคกใหม หมูที่ 15) ปริมาณงาน 
  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
  องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 215 ลําดับที่ 74

ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.สายนางแสงทอง วิลัย ถึงนางสุพรรณ 
ภักพวง (บ้านทุงใหญเกา หมูที่ 17)

จํานวน 413,533 บาท

- เพื่อจายเป็นคปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.สาย
  นางแสงทอง วิลัยถึงนางสุพรรณ ภักพวง
  (บ้านทุงใหญเกา หมูที่ 17) ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร 
  ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
  480.00 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง หรือเป็นไปตามแบบรูป
  รายการที่ อบต.ทุงใหญกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
  บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 240 ลําดับที่ 130 

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 360,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ให้กับ
  ผู้รับจ้างที่เป็นคูสัญญากับ อบต.ทุงใหญ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด 
  ที่ กค 405.2/ว110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการไถกลบตอซังและการทําน้ําหมักชีวภาพ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการในการดําเนินโครงการอบรม
  การไถกลบตอซังและการทําน้ําหมักชีวภาพ ประจําปี
  งบประมาณ พ.ศ.2566 เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารกลางวัน 
  คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน 
  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
   หน้าที่ 362 ลําดับที่ 29

โครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เชน คาเบี้ยเลี้ยง 
  คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและคาเครื่องดื่ม 
  คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน คาถายเอกสาร 
  คาพิมพเอกสาร ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จาย
  ในการฝึกอบรมและเข้ารับฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
  หน้าที่ 361 ลําดับที่ 28
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