
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ

อําเภอโพธิ์ประทับชาง   จังหวัดพิจิตร

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 48,736,690 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,201,990 บาท
งบกลาง รวม 16,201,990 บาท

งบกลาง รวม 16,201,990 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 146,220 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดย
คํานวณตั้งจายในอัตราประมาณรอยละ 5 ของคา ตอบแทน
พนักงานจางที่ อบต. จายใหแกพนักงานจาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ2558, พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ตั้งจายจํานวน 12
 เดือน  
(สํานักปลัดฯ) 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนรายป เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ,หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2 /ว 4172 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.2 /ว 1630 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562  
(สํานักปลัดฯ) 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,893,200 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนการสรางหลัก
ประกันรายไดใหแกผูสูงอายุตามที่ไดประกาศรายชื่อเป็นผูรับเบี้ย
ยังชีพ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 12 เดือน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
  มิถุนายน 2562  
(สํานักปลัดฯ) 
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,062,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ ที่ไดประกาศรายชื่อเป็นผูได
รับประกาศรายชื่อ และไดรับการรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยว
ของ  ตั้งจาย 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท  0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562  
(สํานักปลัดฯ)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูป่วยเอดส  ตั้งจายจํานวน 12 เดือน ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562  
(สํานักปลัดฯ)

เงินสํารองจาย จํานวน 249,549 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือประชาชนผูประสบสาธารณภัย
ตางๆ เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ทั้งกอน ขณะ
เกิด หรือหลังเกิดภัย หรือกรณีจําเป็นเรงดวนเพื่อแกไขป้องกัน
สาธารณภัย หรือตามที่ผูบริหารฯพิจารณาอนุมัติ และการชวย
เหลือกรณีเพื่อเป็นการแกไข และบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(4) 
- ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัดฯ )
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รายจายตามขอผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 434,621 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.) โดยตั้งจายอัตรา รอยละ 2 ของประมาณการ
รายรับ ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให และเงินอุดหนุนทั่ว
ไป ของปงบประมาณ พ.ศ.2566  
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ
.2500 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที8่) พ.ศ.2556 , ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2565  
(สํานักปลัดฯ) 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)อบต
.ทุงใหญ ในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริม ดูแลสุขภาพ
ของประชาชน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565,ประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประ
กันสขุภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และ(ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2562 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  
(สํานักปลัดฯ) 

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพขาราชการ/พนักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการชวยเหลือในดานตางๆ ใหแกขา
ราชการ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน เงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตร เงินชวยเหลือบุตร และเงินพิเศษ ในกรณีไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตระหวางรับราชการ หรือปฏิบัติหนาที่ หรือตามที่ได
รับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,124,980 บาท

งบบุคลากร รวม 6,947,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,484,720 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 1 คน รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน  12  เดือน (สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2
 คนจํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน  จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 17 คน เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน จํานวน 12  เดือน 
(สํานักปลัดฯ) 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,462,780 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 3,216,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล , รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล , หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ , นักวิเคราะหนโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน ,นัก
ทรัพยากรบุคคล , เจาพนักงานธุรการ และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ
  จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัดฯ) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล เงินเพิ่มตางๆ ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล, นัก
วิเคราะหนโยบายและแผน, นักพัฒนาชุมชน , นักวิชาการตรวจ
สอบภายใน ,เจาพนักงานธุรการ, นักจัดการงานทั่วไป และ
ตําแหนง อื่นๆ ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแก ปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล, รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ,หัวหนาสํานัก
ปลัดฯ และตําแหนงอื่นๆที่เทียบเทาระดับผูอํานวยการ
กอง , ระดับชํานาญการ อาวุโสที่มีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนง  จํานวน 12 เดือน
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2564  
(สํานักปลัดฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 931,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ของสํานัก
ปลัด เชน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ ,ผูชวยนักพัฒนาชุมชน , ผู
ชวยพนักงานแตงสวน , ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป , ผูชวยเจา
พนักงานประชาสัมพันธ  , พนักงานขับรถ (ผูมีทักษะ) และ
ตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ พนักงานจางทั่วไป เชน คนงาน , คนขับ
รถ , แมบาน ฯลฯ จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัดฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 62,700 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ใหแกพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ , ผู
ชวยนักพัฒนาชุมชน , ผูชวยพนักงานแตงสวน , ผูชวยนักจัดการ
งานทั่วไป , ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ , พนักงานขับรถ (ผู
มีทักษะ) และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ พนักงานจางทั่วไป เชน คน
งาน , คนขับรถ , แมบาน  ฯลฯ  จํานวน  12  เดือน  
(สํานักปลัดฯ) 

วันที่พิมพ : 22/8/2565  13:43:52 หนา : 6/82



งบดําเนินงาน รวม 1,990,480 บาท
ค่าตอบแทน รวม 585,480 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

-  เพื่อจายเป็น 
   1. คาประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัล ประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง  (เงินรางวัลประจําป) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนเงินประโยชนตอบแทน อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
    2. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ คณะกรรมการ
สรรหาบุคลากร คณะกรรมการอื่นๆที่ไดรับการแตงตั้ง เพื่อจาย
เป็นคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง เชน คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง คณะกรรมการรางกําหนดขอบเขตงาน คณะ
กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน คณะกรรมการสรรหา
บุคลากร  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก หรือเลื่อนระดับ ฯลฯ
  ตามประกาศหลักเกณฑที่คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก
.อบต.) หรือที่องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญกําหนด ตาม
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
 / ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561
    3. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานการเลือกตั้ง กรณีมีการเลือกตั้ง
แทนตําแหนงที่วาง เชน คาตอบแทนผูอํานวยการการเลือก
ตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําอบต., คณะกรรมการ
ตางๆ ที่ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือในการเลือกตั้ง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5033 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563 
(สํานักปลัดฯ)  
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง กรณีไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่ราชการนอกเวลาราชการ  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2559 
(สํานักปลัดฯ) 

คาเชาบาน จํานวน 270,480 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล , รองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล , หัวหนาสํานักปลัดฯ , นักพัฒนาชุมชน , นัก
จัดการงานทั่วไป , นักวิเคราะหนโยบายและแผน และตําแหนง
อื่นๆที่มีสิทธิเบิก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคา
เชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
(สํานักปลัดฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงตางๆ และผูมีสิทธิเบิกจายฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563  
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 665,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจัดทําประกันภัยรถยนต รถจักรยานยนต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดทําประกันภัยรถยนต รถจักรยานยนต รถยนต
สวนกลางอื่นๆ ที่เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
(สํานักปลัดฯ) 
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คาจัดทําป้าย บอรดประชาสัมพันธตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางจัดทําป้ายไวนิล ป้ายฟวเจอรบอรด โฟม
บอรด ป้ายไมอัด บอรดขอมูล บอรดทําเนียบผูบริหาร อบต
./สภา อบต.และป้ายชนิดอื่นๆ ฯลฯ  เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
เพื่อทําขอมูลประจําสํานักงาน  
(สํานักปลัดฯ) 

คาจางสถาบันการศึกษาหรือองคกรเอกชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางสถาบันทางการ
ศึกษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัยราชภัฎ หรือองคกรเอกชน เพื่อ
ทําการสํารวจ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับการ
บริหารงาน การพัฒนา หรืองานดานตางๆขององคการบริหารสวน
ตําบล  
(สํานักปลัดฯ)

คาจางเหมาทําวารสาร เอกสารผลงาน อบต. จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางทําวารสาร เอกสาร ผลงานองคการบริหาร
สวนตําบล ทําเขาปกเขาเลม หรือจางทําเอกสารอื่นๆ ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

คาจางเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชนการจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล  เชน คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานสํานัก
งาน จางเหมากําจัดปลวกมด แมลง  หญา วัชพืช งานสํารวจ งาน
ขนสง ขนยายตางๆ คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก
หนังสือ คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน (ยกเวนคาเชา
บาน) และคาใชจายอื่นๆ ในลักษณะจางเหมา ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ) 

คาใชจายในการดําเนินคดี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายดําเนินคดีความตางๆ กรณีที่องคการบริหาร
สวนตําบลฟ้องรองหนวยงานราชการ บุคคล หรือถูกฟ้องรอง คา
ดําเนินคดีตามคําพิพากษาศาล เชน คาทนายความ คาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีของศาล ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ) 
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คาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทางวิชาการตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทางวิชาการ
ตางๆ วารสาร เอกสาร ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให
บริการประจําที่อานหนังสือพิมพหมูบาน ศูนยขอมูลประจํา
องคการบริหารสวนตําบล หมูบาน  
(สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใชจาย
1. คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุมสภา อบต. สมัย
สามัญ สมัยวิสามัญ การประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม การประชุมราชการในหนวยงานประจําเดือน การประชุม
คณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทํางาน คณะกรรมการ
สภา อบต. การประชุมประชาคมหมูบาน การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกับสวนราชการ หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือเอกชน  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน
กรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใช
จายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ (สํานักปลัดฯ)
2. คาใชจายในงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี  เพื่อจายเป็นคาจัด
งาน กิจกรรมตางๆ เชน งานทําบุญ งานครบรอบ  คาใชจายงาน
รัฐพิธีตางๆ เชน  คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พาน
พุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  (สํานัก
ปลัดฯ)
3. คาใชจายรับรองขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อจายเป็นคา
รับรอง ตอนรับคณะศึกษาดูงาน คณะนิเทศงาน หรือคณะ
กรรมการประเมินตางๆ คณะกรรมการ
อื่นๆ จากกระทรวง กรม จังหวัด อําเภอ ฯลฯเชน เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการรับรอง คาอาหาร อาหารวาง คาเครื่องดื่ม ฯลฯ
 (สํานักปลัดฯ) 
4. คาใชจายในการประดับตกแตงอาคาร สถานที่ เพื่อจายเป็นคา
ตกแตงอาคาร สถานที่ขององคการบริหารสวนตําบล ที่เป็นการจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ เชน คาจางติดไฟ
ประดับ คาผูกผาประดับ คาปรับภูมิทัศนตางๆ ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะคาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ,พนักงาน
จาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559, ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 , และแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. 2566 -
 2570) หนา 121 ขอ 2
(สํานักปลัดฯ ) 

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ ของคณะผู
บริหาร อบต., พนักงานสวนตําบล , พนักงานจาง , สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ในการเขารับการฝึก
อบรม สัมมนา ประชุมตางๆ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไข
เพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570)  หนา 121 ขอ  3
(สํานักปลัดฯ) 
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โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานวันทองถิ่นไทย ป 2566 เชน คา
ฝึกอบรมใหความรูประชาชน คาจัดนิทรรศการ คาอาหาร อาหาร
วาง คาเครื่องเสียง คาใชจาย อื่นๆ ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับพิธีการวัน
ทองถิ่นไทย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566-2570) หนา 121 ขอ 4
(สํานักปลัดฯ) 

โครงการจัดเลือกตั้งและจัดเลือกตั้งซอม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งผูบริหารทอง
ถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต
.) กําหนด กรณีแทนตําแหนงที่วาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย
คาจัดสงบัตรเลือกตั้ง คาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้งคาพาหนะ
ขนสงอุปกรณเลือกตั้ง และคาใชจาย อื่นๆ ที่เกี่ยวของการเลือก
ตั้งฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  และแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หนา 121 ขอ 5
(สํานักปลัดฯ) 
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โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน 
การทํางานบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ของ
บุคลากร องคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหาร พนักงาน กลุม
เป้าหมาย ผูสังเกตุการณ ฯลฯ โดยมีคาใชจาย ประกอบดวยคา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาเชาที่พัก คาจางเหมายาน
พาหนะ คาวิทยากร คาของที่ระลึก คาป้ายโครงการ คาจัดทํา
เอกสาร และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3)พ.ศ.2559 
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา122 ขอ 6
(สํานักปลัดฯ)  

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมบุคลากร อบต. โดยมี
คาใชจาย ประกอบดวยคาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ของที่ระลึก คาป้ายโครงการ คาจัดทําเอกสาร และคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 , แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 122
 ขอ 7  
(สํานักปลัดฯ)  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสิน
อื่นๆ ครุภัณฑตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ  
(สํานักปลัดฯ) 
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ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานเครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึก ธงชาติตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอน ซองเทปพีวีซีแบบใส มาน / มูลี่ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด  ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟนลําโพง ฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟนหอง
ประชุม ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ   
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหอง
น้ํา ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา กระจกเงา ผาปู
โต๊ะ และอื่นๆ  ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม สี ทินเนอร ทอ
น้ําอุปกรณทอน้ํา ทอประปา หิน ปูนซีเมนต ทราย เป็นตน ฯลฯ 
(สํานักปลัดฯ)    

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะตางๆ เชนแบตเตอรี่ ยาง
นอก  ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อต และ สกรู กระจกมองขางรถ
ยนต หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  13:43:52 หนา : 15/82



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น สําหรับ ยานพาหนะขององคการบริหารสวนตําบล และ
สําหรับกิจการที่ขอรับการสนับสนุนอุปกรณเครื่องจักรกล เครื่อง
สูบน้ํา เป็นตน ฯลฯ จากหนวยงานองคปกครองสวนทองถิ่น
อื่น หนวยงานราชการ เอกชน ในกิจการการบรรเทาความเดือด
รอนของประชาชน หรือกรณีเกิดสาธารณภัยตางๆ   
(สํานักปลัดฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผน
ดิสก แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 410,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 305,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าของสํานักงาน ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล , หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล , คา
ไฟฟ้าสาธารณะกรณีสวนที่เกินสิทธิของ อบต. และที่ตองรับผิด
ชอบคาใชจาย ฯลฯ จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดฯ)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท /คาโทรสาร ที่ใชในกิจการของ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดฯ)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณียรายป รายเดือน คาโทรเลข คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย คาบริการสื่อสารทางไปรษณีย
อื่นๆ ฯลฯ  จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดฯ)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  13:43:52 หนา : 16/82



คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการอินเตอรเน็ต คาบริการและคาเชาพื้นที่เว็บ
ไซต (Webside) คาโดเมน คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ
 จํานวน 12 เดือน  
(สํานักปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 138,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 138,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องทําน้ํารอน - น้ําเย็น จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อตูทําน้ํารอน-น้ําเย็น รายละเอียด ดังนี้
   - เป็นตูกดน้ําดื่ม 2 ระบบ สําหรับทําน้ําเย็นและน้ํารอน ระบบ
คอมเพรสเซอร ทําความเย็นรวดเร็ว ใชสารทําความเย็นที่ ไมมี
สวนผสมของสาร CFC รักษสิ่งแวดลอม ทําน้ํารอนที่อุณหภูมิ 85 -
 95 องศาเซลเซียส ถังน้ําเย็นผลิตโดย การปมขึ้นรูป ปลอดภัยไร
สารตะกั่ว เครื่องดานหนาทําจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัย ทน
ทานใชงานยาวนานรองรับ ถังน้ําดื่มมาตรฐานไดพอสนิท
ดี  รับประกันคอมเพรสเซอรนาน 5 ป ขนาดไมนอยกวา (ก x ล
 x ส) 30.5 x 38 x 108 ซม. ราคาที่จําหนายไมรวมคา
ประกอบ ติดตั้ง และยกสินคา (จัดหาซื้อทั่วไป)
(สํานักปลัดฯ) 

โต๊ะพับอเนกประสงค จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค ขนาดไมนอย
กวา 182.9 x76.2 x 74.3 ซม. แบบพับได พื้นโต๊ะสีขาว เป็นแบบ
หรือผลิตจาก HDPE บริสุทธิ์ 100% มีความยืดหยุน รับ
แรงกระแทกไดดี ขาและคานเหล็กเคลือบสี และพนสารป้องกัน
สนิม ออกแบบพับได รองรับน้ําหนักไดไมนอยกวา 200
 กิโลกรัม (จัดซื้อหาทั่วไป) จํานวน 4 ตัวๆละ 3,000 บาท 
(สํานักปลัดฯ)
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครื่องเสียงหองประชุม จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อชุดระบบเสียงหองประชุม ประกอบดวย ตัวรับ
สัญญาณ (Receiver) 1 เครื่อง ไมคประชุมไรสาย 8 ตัว (กานไมค
ยาวไมนอยกวา 17 นิ้ว) แตละชุดสามารถใชงานพรอมกันได จัด
ซื้อจํานวน 2 ชุดพรอมเครื่องขยายเสียง ไมนอยกวา 500 วัตต ติด
ตั้งลําโพง ขนาดไมนอยกวา 6 นิ้ว จํานวนไมนอยกวา 6 ตัว พรอม
อุปกรณประกอบอื่นๆ ฯลฯ (จัดหาซื้อทั่วไป)   
(สํานักปลัดฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 49,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถานที่
กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ใหกับเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานที่กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง จังหวัดพิจิตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.  2563 ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) หนาที่ 122  ขอ 8
(สํานักปลัดฯ)
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการ
งานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจํา ป 2566 )

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง (ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวัน
ฉัตรมงคล ประจํา ป 2566 )
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 122
 ขอ 9
(สํานักปลัดฯ) 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการ
งานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ป 
2566 )

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง
ตามโครงการงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกลาเจาอยูหัว ป 2566 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 122
 ขอ 10 
(สํานักปลัดฯ) 
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการ
งานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
บรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ ป 2566 )

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง
ตามโครงการงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหง
ชาติ ป 2566 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 122
 ขอ 11
(สํานักปลัดฯ) 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการงาน
รัฐพิธี เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  13 ตุลาคม 
2565 )

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับ
ชาง ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ของพระ
บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 13 ตุลาคม 2565 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.  2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 123
 ขอ 12  
(สํานักปลัดฯ) 
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อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง (ตามโครงการจัด
งานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี ป 2566)

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  ป 2566 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 123
 ขอ 13
(สํานักปลัดฯ)

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามโครงการงานรัฐ
พิธี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 2565 )

จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง
ตามโครงการงานรัฐพิธี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนา 123
 ขอ 14
(สํานักปลัดฯ) 

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามโครงการงานรัฐ
พิธี วันปยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 )

จํานวน 3,000 บาท

- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิ์ประทับชาง ตามโครงการ
งานรัฐพิธี วันปยมหาราช 23 ตุลาคม  2565 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 123
 ขอ 15
(สํานักปลัดฯ)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,800,690 บาท
งบบุคลากร รวม 2,005,090 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,005,090 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,274,250 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู
อํานวยการกองคลัง, นักวิชาการเงินและบัญชี , เจาพนักงานจัด
เก็บรายได , เจาพนักงานพัสดุ , เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี ฯลฯ รวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้ง
จาย จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
(กองคลัง)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแกผูอํานวยการกอง
คลัง และตําแหนงอื่นๆ ที่เทียบเทาระดับผูอํานวยการกอง , หัว
หนาสวน/ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง ตั้งจายจํานวน 12
 เดือน  
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2564 
(กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 629,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ของกองคลัง เชน ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี ,ผูชวย
เจาพนักงานพัสดุ , พนักงานจางทั่วไป คนงานทั่วไป ฯลฯ ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน  
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,960 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
จาง ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี , ผูชวยเจา
พนักงานพัสดุ ฯลฯ พนักงานจางทั่วไป คนงานทั่วไปฯลฯ
 จํานวน  12  เดือน  
(กองคลัง) 

เงินอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอื่นๆ ใหแก พนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มคา
ปรับวุฒิ เงินสวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ  
(กองคลัง )

งบดําเนินงาน รวม 478,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจางเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดให
เงินประโยชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นรายจายที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจจายได พ.ศ.2559  หนังสือสํานักงาน กจ
. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558  
(กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยง คาอาหารนอกเวลา
ราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในการปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ
.ศ.2550  
(กองคลัง)
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คาเชาบาน จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/เชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
และ ผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน/เชาซื้อบานได เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิเบิกจาย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
บุตร พ.ศ.2560 
(กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 138,500 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 1,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน การจางเหมาแรงงาน
บุคคล ภายนอก ในการปฏิบัติงานสํานักงาน งานสํารวจแปลง
ที่ดิน และสิ่งกอสรางของระบบแผนที่ภาษี ประเมินภาษี งาน
กิจกรรมตางๆใหกับองคการบริหารสวนตําบล โดยดําเนินการจาง
เหมาลูกจางรายวัน/รายเดือน ฯลฯ  
(กองคลัง)

คาถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารตางๆ เชน คาถายเอกสารสอบ
ราคา ประกวดราคา คาถายระวางแผนที่  เอกสารเกี่ยวกับที่ดิน
และที่จําเป็นตาง ๆ  
(กองคลัง)

คาวารสาร หนังสือ และเอกสารอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวารสาร หนังสือคูมือกฎหมาย แผนพับ
ภาษี เอกสารอื่นๆ ทั้งที่เป็นรายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป  
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายที่
จําเป็นอื่นๆ ในการไปราชการ ฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล, พนักงานจาง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ
.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566- 2570
) หนาที่ 121 ขอ 2
(กองคลัง)

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจางฯลฯ ในการเขารับการฝึกอบรม ประชุม
สัมมนาตางๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 . แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-
 2570)  หนาที่ 121 ขอ 3   
(กองคลัง)  

โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาการจัดเก็บรายได เชน คา
อาหาร น้ําดื่ม ป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณตางๆ คาใชจายกิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนา 123 ขอ 16
(กองคลัง) 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสินอื่นๆ ที่
อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึก ธงชาติ  ตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอน ซองเทปพีวีซีแบบใส  มาน/ มูลี่ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด  ฯลฯ  
(กองคลัง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟนลําโพง ฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟน ปลั๊ก
ไฟฟ้า วัสดุไฟฟ้าอื่นๆ  ฯลฯ  
(กองคลัง)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหอง
น้ํา ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา กระจกเงา ผาปู
โต๊ะ และ วัสดุงานบานงานครัว อื่นๆ ฯลฯ 
(กองคลัง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตางๆ เชน แผน
ป้าย ป้ายไมอัด ชานออย หรือแผงปดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน และสี  ฯลฯ  
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน แผนดิสก
แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสงไปรษณียรายเดือน รายป คา
โทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย  ในการจัดสง
เอกสาร หนังสือราชการ ฯลฯ  
(กองคลัง) 
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งบลงทุน รวม 22,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,100 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท

-เพื่อเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานัก
งาน (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 
จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท  (กองคลัง)
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เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา จํานวน 2,600 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาวดํา (18
 หนา/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนา
ตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 150 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได  
-จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,600 บาท 
(กองคลัง)

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมนอย
กวา 800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอย
กวา 15 นาที จํานวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท (กองคลัง)

งบรายจ่ายอื่น รวม 295,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 295,000 บาท
รายจายอื่น

คาใชจายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 295,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการชดใชเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ กรณีที่กลุมอาชีพ กลุม
เกษตรกรผิดนัดไมชําระหนี้ตามสัญญางวดใดงวดหนึ่ง หรือทั้ง
หมด ที่ยังไมชําระหรือชําระไมครบถวน โดยตั้งชดเชยตามจํานวน
ที่คางในปจจุบัน 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ) พ.ศ
. 2557
(กองคลัง) 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 233,400 บาท
งบบุคลากร รวม 218,400 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 218,400 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 218,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภาย
ใน  จํานวน 12 เดือน  
(หนวยตรวจสอบภายใน /สํานักปลัดฯ) 

งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงตางๆ และผูมีสิทธิเบิกจายฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2563  
(สํานักปลัด) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 850,670 บาท

งบบุคลากร รวม 670,670 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 670,670 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 305,670 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจา
พนักงาน /เจาหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30  มิถุนายน 2564 , พระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
(สํานักปลัดฯ)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ / พนักงานจางทั่ว
ไป ตําแหนงคนงานทั่วไป และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. ที่ มท0809.2/ ว 138 ลงวัน 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอม
แนวทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(สํานักปลัดฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว/เงินปรับปรุงคาตอบ
แทน ใหแกพนักงานจางภารกิจ พนักงานทั่วไป เชน คนงานทั่ว
ไป ฯลฯ จํานวน 12 เดือน    
(สํานักปลัดฯ) 

เงินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแก พนักงานสวนตําบล เชน เงิน
เพิ่มปรับวุฒิฯลฯ  จํานวน 12 เดือน 
(สํานักปลัดฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
  1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) สําหรับพนักงานสวนตําบล ขาราชการ พนักงาน
จาง องคการบริหารสวนตําบล  เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป แก
พนักงานสวนทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
  2. คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) คา
ป่วยการ กรณีออกปฏิบัติหนาที่ ตามคําสั่งขององคการบริหารสวน
ตําบลในชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ในการบริการ
ประชาชนในพื้นที่ และประชาชนตางพื้นที่ ที่เดินทางผานพื้นที่
ตําบลรับผิดชอบ ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560  
(สํานักปลัดฯ) 

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชนการจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล การจางทํา หรือเหมาทํางานทั่วไป ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อป
พร.  ฯลฯ เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆในการเดินทางไปราชการประชุม สัมมนา อบรม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 124 ขอ 1
(สํานักปลัดฯ)

คาธรรมเนียม ลงทะเบียนอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนการอบรม สัมมนา งาน
กิจกรรม ประชุมตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง สมาชิก อปพร. ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555  แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 124 ขอ 2 
(สํานักปลัดฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึกธงชาติตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอนซอง เทปพีวีซีแบบใส มาน/ มูลี่ ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด  ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟน ลําโพงฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟนหอง
ประชุม ปลั๊กไฟฟ้าฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะตางๆเชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลาตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อต และสกรู กระจกมองขางรถยนต
หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายดําเนินกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน เชน คาป้ายโครงการ ป้ายรณรงคตางๆ ประชาสัมพันธ
ตางๆ ในชวงเทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานต คาอาหาร อาหาร
วาง เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ผูรวมกิจกรรมอบรม รณรงค วัสดุอุปกรณ
ตางๆที่ใชในโครงการ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 694
 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) หนาที่ 106 ขอ 1 
(สํานักปลัดฯ) 
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลทุงใหญ

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ เป็นคาใช
จาย เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาป้าย
โครงการ คาเอกสาร วัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยวของในการจัดฝึก
อบรม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ
.2557, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 , เป็นไปตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 106 ขอ 2 
(สํานักปลัดฯ)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง และรายการวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับการดับเพลิง  ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ)

วัสดุจราจร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร  เชน ป้ายจราจร ป้ายเตือน
ภัย ป้ายเตือนหาม ตางๆ เพื่อใชในกรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นที่ ป้าย
จราจรอื่นๆ ฯลฯ  
(สํานักปลัดฯ) 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,163,128 บาท

งบบุคลากร รวม 2,635,128 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,635,128 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,326,876 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
บริหารงานการศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ) ,นักวิชาการ
ศึกษา , ครู  จํานวน 12 เดือน 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2542 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท
 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจาย ดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(กองการศีกษาฯ)  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนง ใหแกนักบริหารงานการ
ศึกษา (ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ) หรือตําแหนงอื่นๆ ที่เทียบ
เทาระดับผูอํานวยการกอง ที่มีสิทธิไดรับเงินประจํา
ตําแหนง จํานวน 12 เดือน 
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2564 
(กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยฐานะ ตําแหนงขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ชํานาญการ ตั้งจายจํานวน 12 เดือน  
- ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2558 
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,086,252 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผู
ดูแลเด็ก ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  พนักงานจางทั่วไป ตําแหนงผูดูแล
เด็กทั่วไป คนงาน และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ จํานวน 12 เดือน  
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 96,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  จํานวน 12  เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
  0809.2/ว 138 ลงวัน 30  ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนวทาง
การคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
(กองการศึกษาฯ)

งบดําเนินงาน รวม 508,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 198,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ)

คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา และ
ตําแหนงอื่นๆที่มีสิทธิเบิกจาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559  
(กองการศึกษาฯ)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิเบิกจายทุกตําแหนง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

'คาจางเหมาบริการ จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชน การจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลจางเหมาคนงานปฎิบัติงานประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก หรือการจางอื่นๆทั่วไป เป็นตน ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ) 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ,พนักงาน
จางฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) หนา 125 ขอ 1
(กองการศึกษาฯ)  
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ในการเขาอบรม ประชุม สัมมนา
ตางๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) หนา 125 ขอ 2
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อเป็นการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม การสรางเสริมพัฒนาการ การกลา
แสดงออกของเด็ก  เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาป้ายโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนา 115 ขอ 1
(กองการศึกษาฯ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสินอื่นๆ
ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ  
(กองการศึกษาฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชน กระดาษแฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึกธงชาติ ตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอน ซอง เทปพีวีซีแบบใส  มาน/ มูลี่ปรับแสง น้ําดื่ม หรือน้ํา
สะอาด ฯลฯ  
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ เชน  ไมโครโฟน ลําโพง ฟวส สวิตซไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า สายลําโพง สายไมโครโฟน ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อใชใน
สํานักงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตางๆ เชน แปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหอง
น้ํา ถวย ชาม ชอนสอม แกวน้ํา จานรองแกวน้ํา กระจกเงา ผาปู
โต๊ะและอื่นๆ ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตางๆ เชน ไม สี ทินเนอร ทอ
น้ํา อุปกรณทอน้ํา ทอประปา หิน ปูนซีเมนต ทราย เป็นตน ฯลฯ
(กองการศึกษาฯ)    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตางๆ เชน แผน
ป้าย ป้ายไมอัด ชานออย แผงปดประกาศ กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกัน และ สี และอื่นๆ ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน แผน
ดิสก แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และวัสดุ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา เชน กระดาน
ไวทบอรด สื่อการเรียนการสอนตางๆ ที่ทําดวยพลาสติก หุน
จําลองเพื่อการศึกษา กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร
พลาสติก) และอื่นๆ ฯลฯ 
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง (ทุงใหญ) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ตามโครงการป้องกันการตั้งครรภในวัย
รุน ประจําป 2566  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 , พระราชบัญญัติการป้องกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุน พ.ศ. 2559 และ ตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2566 -
 2570)  หนาที่ 116 ขอ 10  
(กองการศึกษาฯ) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,148,686 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,981,486 บาท

ค่าใช้สอย รวม 791,525 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู
เด็กปฐมวัย เป็นการสงเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร ป้าย
โครงการฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ,ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 ตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 115 ลําดับที่ 3  
(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ( อาหารกลางวัน 
ศพด.)

จํานวน 540,225 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจางเหมาประกอบอาหารกลาง
วัน สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่อยูในความดูแลขององคการ
บริหารสวนตําบล คํานวณตามจํานวนเด็กเล็ก และอัตราคา
อาหาร/คน/วัน ที่กําหนด จํานวน 245 วัน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา  67(5) , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 115 ขอ 4
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม
พัฒนานักเรียน)

จํานวน 25,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนานักเรียน ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชนคาหนังสือ เด็กปฐมวัย 3-5 ขวบ ตามจํานวนเด็กและ
อัตราตอหัว เพื่อใหเด็กเล็ก เด็กปฐมวัย ไดมีพัฒนาทางดาน
สติ ปญญา อารมณ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(5) , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 , ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หนาที่ 115 ขอ 5
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาเครื่องแบบ
นักเรียน)

จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน เด็กเล็ก เด็กปฐมวัย 3-5
 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามจํานวนเด็กและอัตราตอหัวที่
กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(5) , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3749 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564 , ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 115 ขอ  6
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาจัดการเรียน
การสอนของ ศพด.)

จํานวน 178,500 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตามจํานวนเด็กและอัตราคาหัวตอคนที่กําหนด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(5) , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) หนาที่ 116 ขอ  7
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือเรียน) จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อหนังสือเด็กเรียน สําหรับเด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย 3-5 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงใหญ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(5) ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 116 ขอ 8
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณการ
เรียน)

จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ หนังสืออุปกรณการเรียนเด็กเล็ก เด็ก
ปฐมวัย 3 - 5 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
  มาตรา 67(5) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) หนาที่ 116 ขอ 9
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,189,961 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,189,961 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงใหญ  , เด็กนักเรียนของโรงเรียนภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล สังกัด สพฐ. จํานวน 6 โรงเรียน  ตั้งแต
อนุบาล ถึงประถมศึกษา ปที่ 6 ตามจํานวนเด็กเล็ก และเด็กนัก
เรียนที่เป็นปจจุบัน
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.4/ว2674 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562  
(กองการศึกษาฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,167,200 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,167,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานทุงประพาส จํานวน 71,400 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบานทุงประพาส ตามจํานวนเด็กนักเรียน อัตราคา
รายหัว จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 , แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570
) หนาที่ 117 ขอ   12
(กองการศึกษาฯ) 
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อุดหนุนโรงเรียนบานบอป้งเกลือ จํานวน 138,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบานบอป้งเกลือ ตามจํานวนเด็กนักเรียน อัตราคา
รายหัว จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564  , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) หนาที่ 117 ขอ  13
(กองการศึกษาฯ)

อุดหนุนโรงเรียนบานหนองพง จํานวน 499,800 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบานหนองพง ตามจํานวนเด็กนักเรียน อัตราคาราย
หัว จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หนาที่ 117  ขอ  15
(กองการศึกษาฯ) 

อุดหนุนโรงเรียนบานหวยคําตาล จํานวน 96,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนบานหวยคําตาล ตามจํานวนเด็กนักเรียน อัตราคา
รายหัว จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) หนาที่ 117  ขอ  16
(กองการศึกษาฯ) 
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อุดหนุนโรงเรียนบานหวยนอย จํานวน 235,200 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โรงเรียนบานหวยนอย ตามจํานวนเด็กนักเรียน และอัตราคาราย
หัว จํานวน 
 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 , หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หนาที่  117ขอ  14
(กองการศึกษาฯ) 

อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง (ทุงใหญ) จํานวน 1,125,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียนโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง (ทุงใหญ)  ตามจํานวนเด็ก
นักเรียน อัตราคารายหัว จํานวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559, หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3924 ลงวันที่ 2
 กรกฎาคม 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
)  หนาที่  117 ขอ  12 
(กองการศึกษาฯ) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 534,920 บาท

งบบุคลากร รวม 469,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 469,920 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 229,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหกับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนัก
วิชาการสุขาภิบาล เจาพนักงานสาธารณสุข และตําแหนงอื่นๆ ตั้ง
จายจํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   
(สํานักปลัดฯ)  
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 216,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ คนงานทั่วไป  ฯลฯ  ตั้งจาย
จํานวน 12 เดือน 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(สํานักปลัดฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ พนักงานจางทั่วไป  ตั้งจายจํานวน 12  เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
(สํานักปลัดฯ)

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็น คาเงินประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง 
- เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557  
(สํานักปลัดฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ,พนักงาน
จาง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 แกไข เพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) หนา 126 ขอ 1 
(สํานักปลัดฯ) 

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ ในการเขาอบรม ประชุม สัมมนา
ตางๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไข
เพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนา 126 ขอ 2  
(สํานักปลัดฯ) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และ ทรัพยสิน
อื่นๆ ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  
(สํานักปลัดฯ) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,322,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,322,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนนักบริบาลทองถิ่น ในการดูแลดาน
อนามัยพื้นฐาน รางกาย จิตใจ อารมณและสังคมผูสูงอายุที่ป่วย
ติดเตียง  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทอง
ถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ
. 2562, แนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2 /ว
 0803 ลงวันที่ 6 กุมภาพันํธ 2563 , แนวทางหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 3749 ลงวันที่ 30
 มิถุนายน 2564  
(สํานักปลัดฯ)

ค่าใช้สอย รวม 977,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางสํารวจจํานวนสุนัข  แมว จํานวน 7,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางในการสํารวจสุนัข แมว ตัวละ3
บาท ประมาณการจํานวน 2,600 ตัว สํารวจ 2 ครั้ง/ป ตาม
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารยพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี  
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.5 /ว 1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561 , หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0819.3 /ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
  ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 
(สํานักปลัดฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการบริหารจัดการระบบบริการทางการ
แพทยฉุกเฉิน อบต.ทุงใหญ เชน คาวัสดุ อุปกรณ ดานการ
แพทย การบริการประชาชนกรณีฉุกเฉินตองไปรักษาตัวที่โรง
พยาบาล คาจางบุคลากร เจาหนาที่ ในการแฏิบัติงาน 
 คาจางบริการตางๆ ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7
) พ.ศ.2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท0810.5/ว 3861 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
 ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 2103 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ตามแผนพัฒนาทอง
ถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หนาที่ 108 ขอ 6  
(สํานักปลัดฯ)

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการกิจกรรมในการป้องกันโรคไขเลือด
ออก เชน คาจางทําป้ายรณรงค ประชาสัมพันธ คาน้ํามันเชื้อ
เพลิง คาจางเหมาดําเนินการฉีดพนน้ํายาพนหมอกควัน คาใชจาย
อื่นที่เกี่ยวของในการป้องกันโรคไขเลือดออก ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(3
) ,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 107 ขอ 3 
(สํานักปลัดฯ)  
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการป้องกันการระบาดการแพรเชื้อโรค
โควิด 19 เชน คาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณในการเตรียมสถานที่โรง
พยาบาลสนาม คาอาหาร น้ําดื่ม คาเชาหองพักรักษาตัวผูป่วยติด
เชื้อ คาอาหาร อาหารวาง น้ําดื่มในการอบรม  คาป้าย เอกสาร
ประชาสัมพันธ คาน้ํายาฆาเชื้อ เป็นตน ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา67(3
) , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ 2120 ลงวันที่ 9
 เมษายน 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ ท
 0808.2/ว 2343 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  และตามแผน
พัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 107 ขอ 4   
(สํานักปลัดฯ) 

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ คา
วัสดุ อุปกรณตางๆที่ใชในโครงการ คาจางเหมา คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3842
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หนาที่ 108 ขอ 7
(สํานักปลัดฯ)  
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โครงการรณรงค ป้องกันโรคระบาดตางๆ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการรณรงค ป้องกันโรคระบาด
ตางๆ กิจกรรมการรณรงค ป้องกันโรคระบาดตาง ๆ  เชน คาป้าย
รณรงค คาอาหารวาง น้ําดื่ม วัสดุ อุปกรณที่ใชในการป้องกันการ
ระบาด เชน น้ํายาฆาเชื้อ ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(3
) ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 107 ขอ 5
(สํานักปลัดฯ)  

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชุม สัมมนา อบรมใหความรูแก
ประชาชน ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบา การสรางคานิยมในการ
ดูแลเอาใจใสสัตวเลี้ยง สุนัข แมว การณรงคตางๆ เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาป้ายโครงการ ป้าย
ประชา สัมพันธ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 , หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 4524 ลงวัน
ที่ 7 พฤศจิกายน 2562 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 107
 ขอ 2
(สํานักปลัดฯ

ค่าวัสดุ รวม 325,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะตางๆ เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก  ยางใน สายไมล เพลาตลับลูกปน น้ํามันเบรก อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง น๊อต และ สกรู กระจกมองขางรถ
ยนต บานกระจก หมอน้ํารถยนต กันชนรถยนต ฯลฯ  (สํานัก
ปลัดฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง เชน น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
หลอลื่น สําหรับรถกูชีพของคการบริหารสวนตําบล ในการให
บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  
(สํานักปลัดฯ)  

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเวชภัณฑ ดังนี้     
    1. คาจัดซื้อวัดซีน ยาคุมกําเนิด  เพื่อจัดซื้อวัคซีน ยาคุม
กําเนิด และวัสดุอุปกรณอื่น ที่ใชในการป้องกันโรคพิษสุนัขบา 
- ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา ตามพระปณิธานของศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัต
 ิยราชนารี , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 3842 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ,หนังสือกรมสงเสริมการ
ปก ครอง ทองถิ่น ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10
 เมษายน 2561, หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561, หนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0819.3/235 วัน
ที่ 24 มกราคม 2563 และหนังสืออื่นๆที่เกี่ยวของ    
    2. คาน้ํายาฉีดพนหมอกควัน ทรายอะเบท น้ํายาเคมี และสาร
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ที่ใชในโครงการป้องกันโรคไขเลือดออก ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ    
    3. คาน้ํายาเคมีฉีดพนฆาเชื้อโรคตางๆ หรือสารเคมีฆาเชื้อโรค
หรือสารกําจัดเชื้อโรค และวัดุอื่นที่ใชในการป้องกันโรคไขหวัด
นก โรคฉี่หนู และอื่นๆ ฯลฯ 
    4. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการการแพทยอื่นๆ ถังออกซิเจน
น้ํายา ถุงมือ ผาปด,จมูก เวชภัณฑอื่นๆ ฯลฯ เพื่อใชในกิจกรรม
การป้องกันโรคตางๆ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่ม เติมถึง(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 มาตรา 67(3) การป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ 
(สํานักปลัดฯ) 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดกูชีพ กูภัย ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ทางบริการทางการแพทยฉุกเฉิน กูชีพ ขององคการบริหารสวน
ตําบล 
(สํานักปลัดฯ) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 75,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน หรือเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรูความเขาใจในการ
จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ใหกับผูนําหมูบาน ชุมชน ประชาชน
ทั่วไป เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คา
ป้าย ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ทั้ง
นี้ใหชุมชนมีผลการดําเนินงานเป็นที่ประจักษ หรือจัดตั้งกอง
ทุนฯ มาแลวอยางนอย 1 ป 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 -2570) หนาที่ 111 ขอ 12
(สํานักปลัดฯ)  
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โครงการlสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การ
ใหความรูดานสุขภาพแกผูสูงอายุ การสงเสริมการศึกษาดู
งาน และสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุตางๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ ฯลฯ
 เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร  คาป้าย คา
พาหนะเดินทาง คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(6) สง
เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 และเป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570
) หนาที่ 111 ขอ13
(สํานักปลัดฯ)

โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทองถิ่นแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาทองถิ่น
แบบบูรณาการ โดยการฝึกอบรมใหความรูแกผูนําหมู
บาน ชุมชน ประชาชนในการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทอง
ถิ่น อบต. เชน คาอาหาร อาหารวาง วัสดุ อุปกรณตางๆ ป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ  คาวิทยากร คาจางเหมาตางๆ ที่
เกี่ยวของ คาจัดประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว 3402 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2564
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565 / หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 49 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 109
 ขอ 3
(สํานักปลัดฯ) 
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โครงการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร อบต. (อบต.เคลื่อนที่) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายโครงการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร แบต
. ในการออกบริการประชาชน ของคณะผูบริหาร เจาหนาที่ เพื่อชี้
แจงใหความรูความเขาในเกี่ยวกับกฎหมายตางๆ  และกิจกรรมให
ความรูอื่นๆ การใหบริการรับชําระภาษีภาษี การรับเรื่องราวรอง
ทุกข  การออกประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็น การลง
ประชามติ ประชาพิจารณตางๆ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562  และตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 109 ขอ 5
(สํานักปลัดฯ)

โครงการป้องกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในตามโครงการป้องกันแกไขปญหายาเสพ
ติด ผานการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือรณรงค
เยาวชน ประชาชนทั่วไป คาใชจาย เชนคาอาหาร คาอาหาร
วาง คาเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาป้าย
โครงการฯ  คาทําแผนป้ายประชาสัมพันธ คาวิทยากร  และคาใช
จายอื่นๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใช
จายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ.2557, ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดวน
มาก ที่ มท 0816.5/ว. 2726  ลงวันที่ 4  ธันวาคม 2560, หนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.6 /ว. 3188 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม  2562 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทอง
ถิ่น ที่ มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และเป็น
ไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 110 ขอ 9
(สํานักปลัดฯ)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพสําหรับประชาชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสนับสนุนสงเสริมประชาชน ในการฝึก
อบรมอาชีพตางๆ เชน คาอาหาร อาหารวาง คาวิทยากรใหความ
รู คาวัสดุ อุปกรณ ที่จําเป็นใชในการอบรมอาชีพ คาป้าย
โครงการ ป้ายรณรงค และป้ายประชาสัมพันธตางๆ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
.2557 ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 111
 ขอ 10
(สํานักปลัดฯ) 

โครงการสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรู ความเขาใจแนว
ทฤษฎีแบบพอเพียง เป็นการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน และการสงเสริมหมูบาน ชุมชนเขาสูการเป็นหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียงอยางเป็นรูปธรรม เชน คาอาหาร อาหารวาง คา
สถานที่ คาเครื่องเสียง คาป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธและ
คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน 24 สิงหาคม 2553 ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566- 2570) หนาที่ 111 ขอ 15 
(สํานักปลัดฯ)
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดอบรม ประชุม สัมมนากลุมสตรี ใหมี
ความเขมแข็ง เสริมสรางความรู ความเขาใจ แนวคิดในการมีสวน
รวมพัฒนาทองถิ่น และการรวมกลุมพรอมทั้งศึกษาดูงานนอก
สถานที่  เชน คาอาหาร  อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการ คา
วิทยากร  คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  2562 มาตรา 67(6) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและ การเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 112
 ขอ 16 
(สํานักปลัดฯ) 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลทุงใหญ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาตานยาเสพติด สง
เสริมใหเยาวชน ประชาชนหันมาเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ เชน  คา
อาหาร น้ําแข็งและน้ําดื่ม คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง/คา
ตอบแทนกรรมการ คาป้ายโครงการ  คาเครื่องเสียง คาถวย
รางวัล เงินรางวัล คาจัดเตรียมสถานที่สนามแขงขัน คาใชจายใน
พิธีเปดงานแขงขันกีฬา และคาใชจายที่จําเป็นอื่นๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570 ) หนาที่ 119 ลําดับที่  9 
( กองการศึกษาฯ)
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โครงการแขงขันเรือขนาดเจ็ดฝพายบานบอป้งเกลือ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันเรือขนาด 7 ฝพาย บาน
บอป้งเกลือ ปงบประมาณ 2566  เชน คาอาหาร น้ําแข็งและน้ํา
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาเบี้ยเลี้ยง/คาตอบแทนกรรมการ คา
ป้ายโครงการ คาเครื่องเสียง คาถวยรางวัล เงินรางวัล คาจัด
เตรียมสถานที่สนามแขงขัน คาใชจายในพิธีเปดงาน และคาใช
จายที่จําเป็นอื่นๆ ฯลฯ
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  และตามแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ
.ศ.2565 - 2570) หนาที่ 118 ขอ  4
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ระหวาง อบต., เทศบาล  หรือหนวยงานราชการที่รวมเป็นเจา
ภาพกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีหนังสือเชิญเขารวมการ
แขงขันกีฬา ฯลฯ เชน คาอาหาร  คาชุดกีฬา คาจางเหมารถ
ยนต รับ – สง  นักกีฬา คาเบี้ยเลี้ยงหัวหนาทีมผูฝึกสอน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของฯลฯ 
- เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566-2570) หนาที่  119 ลําดับที่ 11
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  13:43:52 หนา : 59/82



โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาสําหรับประชาชนตําบลทุงใหญ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาเนื่องในโอกาส
ตางๆ เชน วันตอตานยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน ของทุก
ป ชวงเทศกลาลวันสําคัญ วันหยุดราชการ เพื่อเป็นการสงเสริม
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในกิจกรรมเลน
กีฬา ออกกลังกาย ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ
.ศ.2566 -2570) หนาที่  119 ขอ 10
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เพื่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรมสอนทักษะดานกีฬา
ตางๆ ใหกับเด็กเยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะการเลนกีฬาใหดีขึ้น สง
เสริมการเลนกีฬา เชน คาอาหาร  คาเบี้ยเลี้ยง/คาตอบแทนคณะผู
ฝึกสอน คาวัสดุอุปกรณกีฬา คาจัดสถานที่  คาสถานที่และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 67(6) 
- ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2554 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(14) , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 -2570) หนาที่ 119 ขอ 12
(กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดพิจิตร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย
จังหวัดพิจิตร ตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหง
ชาติ (รอบคัดเลือกภาค 5) ครั้งที่ 38  "พิจิตรเกมส" ประจําปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(6) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) หนาที่  ขอ 
(กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต เชน คาใช
จายพิธีทางศาสนา คาใชจายกิจกรรมผูสูงอายุ คาของรางวัล คา
อาหารคาน้ําดื่ม คาป้ายโครงการ คาจัดสถานที่ คาใชจายกิจกรรม
แขงขันกีฬาพื้นบาน และคาใชจายอื่นๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(8) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 ,ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที1่18 ลําดับที่ 5
(กองการศึกษาฯ ) 
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โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาเสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการรวมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจา
เสือ ป 2566 เชน  คาป้ายไวนิล ป้ายชื่อ คําขวัญ คาจางเหมา
ตกแตงประดับรถ และคาใชจายอื่นๆ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(8) , ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 118 ขอ 2 
(กองการศึกษาฯ ) 

โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการสงเสริม สนับสนุน กิจกรรมในการ
พัฒนาหรือทําความสะอาดศาสนสถาน วัดตางๆ สถานที่ใหบริการ
สาธารณะประชาชน กิจกรรมสงเสริมเยาวชน ประชาช นัก
เรียน รวมกิจกรรมจิตออาสาทําความ
สะอาด (Big Cleaning Day) ตามแนวทางโครงการ
วัด ประชา รัฐ สรางสุข เชน คาป้ายไวนิลโครงการ ป้ายรณรงค
ประชาสัมพันธ คาอาหารวาง เครื่องดื่ม น้ําดื่ม และอื่นๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(5) ,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่  119 ขอ 13
(กองการศึกษาฯ ) 
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โครงการสงเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ ในการหลอ
เทียนพรรษา โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการหลอเทียน
พรรษา คาเครื่องสังฆภัณฑถวายพระสงฆ  คาอาหารวาง เครื่อง
ดื่ม น้ําดื่ม และที่จําเป็นอื่น ๆ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(8) , รระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570) หนาที1่18 ลําดับที่  6
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เชน คา
ใชจายตกแตงสถานที่ คาถวยรางวัล  คาจัดมหรสพที่เป็นการสง
เสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562 มาตรา 67(8) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
 วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
สาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2566 - 2570) หนาที่ 119 ขอ  7
(กองการศึกษาฯ ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อุดหนุนเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับชาง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายเงินอุดหนุนใหกับเทศบาลตําบลโพธิ์ประทับ
ชางตามโครงการจัดริ้วขบวนถายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอ
เพชร ประจําป 2566  
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(8
) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 119
 ขอ  8
(กองการศึกษาฯ)

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร (โครงการสงเสริมการทอง
เที่ยวเชิงบูรณาการฯ)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายอุดหนุน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
พิจิตร ตามโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ กิจกรรม
งานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ประจําป 2566  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 มาตรา 67(8) , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 , ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) ฉบับเพมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,098,026 บาท

งบบุคลากร รวม 1,975,026 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,975,026 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,104,390 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเดือน และรวมตลอดถึงเงินที่กําหนดใหจาย
ในลักษณะเงินเดือนตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง นายชาง
โยธา (อาวุโส) นายชางโยธา และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจาย 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.2 /ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซอมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น , หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564   
(กองชาง) 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงใหแก ผูอํานวยการกอง
ชาง และตําแหนงอื่นๆ ที่เทียบเทาระดับผูอํานวยการกอง ,ระดับ
ชํานาญการ  อาวุโส ที่มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง จํานวน 12
 เดือน  
- ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินคาตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนพนักงานสวนตําบล พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 18
 มกราคม 2564 
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 780,636 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ของกองชาง เชน ผู
ชวยเจาหนาที่ธุรการ , ผูชวยชางโยธา , ผูชวยนายชางไฟฟ้า , ผู
ชวยวิศวกรโยธา (ทักษะ) , พนักงานขับรถขุด (ทักษะ) , พนักงาน
จางทั่วไป เชน คนงาน และตําแหนงอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจายจํานวน 12
 เดือน  
(กองชาง) 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ภารกิจ เชน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ , ผูชวยชางโยธา , ผู
ชวยนายชางไฟฟ้า , ผูชวยวิศวกรโยธา(ทักษะ) , พนักงานขับรถ
ขุด (ทักษะ) , พนักงานจางทั่วไป เชน คนงาน  รวม 12 เดือน  
(กองชาง) 

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประโยชนตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงิน
ประโยชนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบาน/คาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง , นายชางโยธา (อาวุโส) ,นายชาง
โยธา และ ตําแหนงอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกจาย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ
. 2559  
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวน
ตําบล และผูมีสิทธิเบิกจายทุกตําแหนง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2560  
(กองชาง)
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการตางๆ เชนการจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก ในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาจางเหมาลูกจางปฏิบัติงานสํานัก
งาน จางเหมาแรงงานอื่นๆ คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ
ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การบํารุง รักษา
หรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตางๆ  เป็นตน ฯลฯ 
(กองชาง) 

คาจางออกแบบ รับรองแบบ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจางวิศวกรออกแบบ รับรองแบบ ประมาณ
การ และแบบรูปรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวของโครงการกอสราง
ของ อบต. ที่เป็นลักษณะโครงสรางอาคาร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , กฎกระทรวง  กําหนดอัตราคาจางผูให
บริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560  
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล ,พนักงาน
จางฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการจัดฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจา
หนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 , แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2565 -
 2570) หนา 127 ขอ  1
(กองชาง) 
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คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนอบรม สัมมนา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ใน
การอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 , และแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 -
 2570) หนาที่  127 ขอ  2
(กองชาง) 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษา วัสดุ และทรัพยสิน
อื่นๆ ครุภัณฑตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ  
(กองชาง) 

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เครื่องใชสํานักงาน
ตางๆ เชนกระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ วารสาร แบบพิมพ
ตางๆ หมึก ธงชาติตรายาง สมุด กาวน้ํายาลบคําผิด กระดาษ
คารบอน ซอง 
 เทปพีวีซีแบบใส  มาน/ มูลี่ปรับแสง  น้ําดื่ม หรือน้ําสะอาด  ฯลฯ
  
(กองชาง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ไมโครโฟน ลําโพงฟวส สวิตซ
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชน แผน
ดิสก แฟลซไดรซ ตลับผงหมึกเครื่องปริ๊นเตอร โปรแกรม และ
อื่นๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 713,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 713,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 713,000 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม
ต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนตสูงสุด  ไมตกวา 110
 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (Cab) 
 (1) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน 
 (2) มีชองวางดานหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได
 (3) เป็นกระบะส ำเร็จรูป
 (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ (กองชาง)

งานก่อสร้าง รวม 6,515,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะตางๆ  เชน แบตเตอรี่ ยาง
นอก ยางใน สายไมล เพลา ตลับลูกปน นามันเบรค อาน
จักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขางรถ
ยนต หมอนํารถยนตกันชนรถยนต  เบาะรถยนต ฟลมกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  คีม
ล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตช กระจกโคงมน ล็อคพวง
มาลัย  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ
  
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่นตางๆ สําหรับ
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ของ อบต. และจากหนวยงานที่รวมมือ
กับ อบต. , เชนเครื่องจักรกลจาก อบจ. ตามโครงการความรวม
มือ บันทึกขอตกลง ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย
กัน หรือหนวยงานอื่นๆ เชน การปรับเกรดถนนลูกรัง การขุดลอก
คลอง การสูบน้ําฯลฯ (กองชาง)

งบลงทุน รวม 6,215,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องยนต จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่อง
ยนต ตางๆ ที่เป็นทรัพยสินอื่นๆ ของ อบต. เชน รถแบ็คโฮ รถ
ยนตสวนกลาง ฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ  
(กองชาง)  

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,015,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานทุงใหญ (ซอย
รวมทุง)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานทุง
ใหญ (ซอยรวมทุง) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3.50
 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 857.50 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 65 ขอ 1 
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  13:43:52 หนา : 70/82



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานหวยน้ําซึม 
(ซอยนายดาวเรือง)

จํานวน 156,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บาน
หวยน้ําซึม (ซอยนายดาวเรือง) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 333 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 72 ขอ 45 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานหวยน้ําซึม 
(ซอยป้าวี)

จํานวน 244,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บาน
หวยน้ําซึม ซอยป้าวี ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 174 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 522 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่กําหนด
ไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 72 ขอ 44  
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานทุงใหญ 
(ซอยขางโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง)

จํานวน 339,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บาน
ทุงใหญ (ซอยขางโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับชาง) ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตกวาง 3 เมตร ยาว 237 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 726 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหล
ทางกวางเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณ
ลูกรังไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตาม
แบบแปลน อบต. ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 72 ขอ 46 
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานทุงใหญ 
(ซอยนวลจันทร)

จํานวน 68,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บาน
ทุงใหญ (ซอยนวลจันทร) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 147 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่กําหนด
ไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 73 ขอ 47
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บาน
หนองกระเบา (ซอยบุญทวี)

จํานวน 184,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บาน
หนองกระเบา (ซอยบุญทวี) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 4
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 400 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 74 ขอ 53
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานเกาะกลาง 
(ซอยกาญจนา – คลองรุณ)

จํานวน 250,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานเกาะ
กลาง (ซอยกาญจนา – คลองรุณ) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 178 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 534 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 74 ขอ 57 
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บานเกษตร
พัฒนา (ซอยแตมทอง)

จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บาน
เกษตรพัฒนา (ซอยแตมทอง) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 242 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 751.80 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 75 ขอ 63 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานหนองจอก 
(ซอยหนองจอก 001)

จํานวน 295,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 บาน
หนองจอก (ซอยหนองจอก001) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 4
 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 640 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 76 ขอ 67 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานหวยคําตาล 
(ถนนบานหวยคําตาล เชื่อมตําบลแหลมรัง)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บาน
หวยคําตาล (ถนนบานหวยคําตาล เชื่อม ตําบลแหลมรัง) ขนาดผิว
จราจรคอนกรีตกวาง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร มี
พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไมนอยกวา 875 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหล
ทางกวางเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรัง
ไมนอยกวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
แปลน อบต.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา77 ขอ 73  
(กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานราษฎรรวม
ใจ (ซอยนายพราน)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน
ราษฎรรวมใจ (ซอยนายพราน) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดรวมพื้นที่
หูชางไมนอยกวา 21.84 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอย
กวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต
.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 78 ขอ 78 
(กองชาง)   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานราษฎรรวม
ใจ (ซอยสาเลือก)

จํานวน 155,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน
ราษฎรรวมใจ (ซอยสาเลือก) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 330 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 78 ขอ 77  
(กองชาง)  

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บานราษฎรรวม
ใจ (ซอยหนองชุมแสง)

จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 บาน
ราษฎรรวมใจ (ซอยหนองชุมแสง) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กวาง 3 เมตร ยาว 17 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 51 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอย
กวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต
.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 78 ขอ 79  
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานทุงประพาส 
(ซอยเลียบคลองรุณ)

จํานวน 400,000 บาท

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานทุง
ประพาส (ซอยเลียบคลองรุณ) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 4
 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 864 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 65 ขอ 4  
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานหวยคันเบ็ด 
(ซอยคริสตจักร)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บาน
หวยคันเบ็ด (ซอยคริสตจักร) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 4
 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 868 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 66 ขอ 9  
(กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานบอป้งเกลือ 
(ถนนกลางบานบอป้งเกลือ)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานบอ
ป้งเกลือ (ถนนกลางบานบอป้งเกลือ) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กวาง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 848 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอย
กวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย  (ตามแบบแปลน อบ
ต.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 67 ขอ 14  
(กองชาง)  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานหวยนอย 
(ซอยทองเลื่อน)

จํานวน 91,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน
หวยนอย (ซอยทองเลื่อน) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 2.50
 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม
นอยกวา 192.50 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 69 ขอ 25 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานหวยนอย 
(ซอยบานนายสุนทร)

จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน
หวยนอย (ซอยบานนายสุนทร) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3
 เมตร ยาว 222 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 666 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 69 ขอ 24 
(กองชาง) 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานหนองพง 
(ซอยวิเชียน)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บาน
หนองพง (ซอยวิเชียน) ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกวาง 3.50
 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
ไมนอยกวา 857.50 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวางเฉลี่ย 0.20
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอยกวาที่
กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.ทุง
ใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 70 ขอ 31 
(กองชาง)
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานบึงบาน (สาย
บึงบานถึงบานหนองจอก)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานบึง
บาน (สายบึงบานถึงบานหนองจอก) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กวาง 4 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 868 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอย
กวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต
.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 70 ขอ 34 
(กองชาง)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานทุงนาดี (สาย
ถนนดงยาง-บานเกาะกลาง)

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานทุง
นาดี (สายถนนดงยาง-บานเกาะกลาง) ขนาดผิวจราจรคอนกรีต
กวาง 4 เมตร ยาว 216 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตไมนอยกวา 864 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางกวาง
เฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณลูกรังไมนอย
กวาที่กําหนดไว พรอมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลน อบต
.ทุงใหญ) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 71 ขอ 35
(กองชาง)

โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 10 บานหวย
น้ําซึม

จํานวน 81,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 10
 บานหวยน้ําซึม (จุดที่ทําการผูใหญบาน) กอสรางหอกระจายขาว
โครงเสาเหล็ก สูงไมนอยกวา 12 เมตร  พรอมเครื่องขยายเสียง
แรงขับไมนอยกวา 1,000 วัตต ลําโพงฮอรนขนาดเสนผาศูนย
กลาง ไมนอยกวา  24 นิ้ว จํานวน 4 ตัว  ไมค สายไมค พรอม
อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามแบบรูปรายการ ประมาณ
การ และแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 86 ขอ  129
(กองชาง)   
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โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 18 บานเกาะ
เหนือ

จํานวน 81,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 18
 บานเกาะเหนือ (จุดที่ทําการผูใหญบาน) กอสรางหอกระจายขาว
โครงเสาเหล็ก สูงไมนอยกวา 12 เมตร  พรอมเครื่องขยายเสียง
แรงขับไมนอยกวา 1,000 วัตต ลําโพงฮอรนขนาดเสนผาศูนย
กลาง ไมนอยกวา  24 นิ้ว จํานวน 4 ตัว  ไมค สายไมค พรอม
อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ ฯลฯ ตามแบบรูปรายการ ประมาณ
การ และแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 87  ขอ 137
(กองชาง)   

โครงการกอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 8 บานทุงนาดี จํานวน 162,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสรางหอกระจายขาวประจําหมูบาน หมูที่ 8
 บานทุงนาดี (จุดที่ 1 ที่ทําการผูใหญบาน  จุดที่2 เกาะกลุมดง
ยาง) โดย กอสรางหอกระจายขาวโครงเสาเหล็ก สูงไมนอย
กวา 12 เมตร  พรอมเครื่องขยายเสียงแรงขับไมนอยกวา 1,000
 วัตต ลําโพงฮอรนขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา  24
 นิ้ว จํานวน 4 ตัว  ไมค สายไมค พรอมอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยว
ของ ฯลฯ  รวม 2 จุด ตามแบบรูปรายการ ประมาณการ และ
แบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลทุงใหญ  
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา  86 ขอ 127
(กองชาง)   

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา k) จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (k) กรณีที่มี
ความผันผวนของคางาน โครงการตางๆ เพิ่มขึ้นฯลฯ 
- ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกรองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว
 1095 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 , หนังสือกรมสงเสริมการปก
รองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 2485 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 22/8/2565  13:43:52 หนา : 78/82



แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 27,400 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน จอบ เสียม คราด พลั่ว
ปุ๋ย ดิน พันธพืช เพื่อใชในงานปรับปรุง พรวนดิน ขุดดิน ปลูก
ตนไมไมดอก ไมประดับ และ วัสดุอุปกรณในการขยายพันธพืช  
(สํานักปลัดฯ)

งบลงทุน รวม 17,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,400 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม จํานวน 17,400 บาท

- เพื่อเป็นคาจัดซื้อ เครื่องตัดแตงพุมไม ขนาด 29.5  นิว
 คุณลักษณะ
 1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไมชนิดใชเครื่องยนต แบบมือถือ
 2) ใชเครื่องยนตเบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
 3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมนอยกวา 21 ซีซี
 4) เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 0.9 แรงมา
 5) ใบมีดตัดขนาดไมนอยกวา  29.5 นิ้ว  
ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ จํานวน 1 เครื่อง
(สํานักปลัดฯ)
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ "รักน้ํา รักป่า รักษาแผนดิน" จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ "รักน้ํา รัก
ป่า รักษาแผนดิน" โดยมีกิจกรรมการปลูกตนไม ปรับภูมิทัศนขุด
ลอกวัชพืช ตามแหลงน้ํา ลําคลอง สรางพื้นที่สีเขียว มีคาใช
จาย เชน คาอาหารวาง เครื่องดื่ม ผูเขารวมกิจกรรม คาตนไม ไม
ดอก ไมประดับ คาป้ายโครงการ ป้ายรณรงค  และอื่นๆ ฯลฯ  
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67(7) 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หนาที่ 113
 ขอ 4   
(สํานักปลัดฯ) 

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายกิจกรรมตางๆ ในการแกไขปญหาขยะมูล
ฝอยและสิ่งแวดลอม เชน การจัดอบรม หรือการประชาคม การ
รณรงคเพื่อขยายผลสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม มีคาใชจาย เชน คา
อาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คาวิทยากร คาเอกสาร คาป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายรณรงค คาจาง คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่ม เติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 มาตรา 67(7) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557 
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนาที่ 112 ขอ 18
(สํานักปลัดฯ) 
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โครงการสงเสริมการผลิตสารชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการผลิตสาร
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย  โดยการอบรมใหความรู และการสงเสริม
เกษตรกรในการทําปุ๋ยอิทรียดวยตัวเอง มีคาใชจาย เชน  คา
อาหาร อาหารวาง คากากน้ําตาล คาป้ายโครงการ คาสาร
หรือ หัวเชื้อในการผลิตสารอินทรีย ปุ๋ยอินทรีย น้ําชีวภาพ และคา
ใชจายอื่นๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570
) หนาที่ 114 ขอ  9
(สํานักปลัดฯ)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดฝึกอบรม ตามโครงการอนุรักษ
พันธูกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ป้ายโครงการฯ คา
วิทยากร คาสถานที่ คาใชจายตางๆ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล 
 พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 67(7
)  , หนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0810.6/ว 1470  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560, หนังสือกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.6 /ว 1425 ลง
วันที่ 4 เมษายน 2562  และตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570)  หนาที่ 114 ขอ 8 
(สํานักปลัดฯ)
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โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการลดขยะและคัดแยกขยะภายใน
ตําบล

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการอบรมใหความรู เขาใจ ในการลด
ขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอย และการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่ง
เป็นผลมาจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลตางๆ โดยการจัดอบรม การ
รณรงคเพื่อขยายผลสูการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน และอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ในการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม เชน คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาเอกสาร คาป้ายโครงการ ป้ายประชา
สัมพันธ รณรงค คาจางเหมาพาหนะ คาวัสดุอุปกรณตางๆที่เกี่ยว
ของ  ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสามัครทองถิ่นรักษ
โลก พ.ศ. 2561
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หนาที่ 113 ขอ 6   
(สํานักปลัดฯ) 
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