
 

 
   

 
 

   
  ขอบัญญัติ  

  เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

   
  

ของ 
 
 
 
 
 

  
 องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

 



 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ   
เขต/อําเภอ เมืองสุรินทร    จังหวัดสุรินทร   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
225 หมูที่ 2  ซอย-  ถนนปทมานนท  แขวง/ตําบล แกใหญ   

  เขต/อําเภอ เมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร  32000   
   
   

พ้ืนที่ 41.32 ตารางกโิลเมตร 
   

ประชากรทั้งหมด 9,795 คน 
ชาย 4,810 คน 
หญิง 4,985 คน 
   
   

 ขอมูล ณ วันที่ 10 สงิหาคม 2564  
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สวนที่ 1 

 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
           

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
    
      บัดนี้ ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถ่ินองคการ

บริหารสวนตําบลแกใหญ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้ 

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 73,247,080.14 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 90,877,658.98 บาท 

   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 30,461,270.07 บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 31,262.00 บาท 

   1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 8,143.00 บาท 

  1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2.1 รายรับจริง จํานวน 55,761,008.44 บาท ประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร จํานวน 741,954.68 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 403,970.00 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 604,236.12 บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 13,827.14 บาท 

   หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 24,042,290.50 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 29,954,730.00 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 133,007.00 บาท 
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  2.3 รายจายจรงิ จํานวน 50,605,317.98 บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน 16,082,803.00 บาท 

   งบบุคลากร จํานวน 14,961,850.00 บาท 

   งบดําเนินงาน จํานวน 11,213,584.98 บาท 

   งบลงทุน จํานวน 5,519,100.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,706,980.00 บาท 

   งบรายจายอ่ืน จํานวน 121,000.00 บาท 

  2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 133,007.00 บาท 

  2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี จํานวน 1,013,000.00 บาท 

  2.6 รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

  2.7 รายจายท่ีจายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
        

1. รายรับ 
      

 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

รายไดจัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 741,954.68 2,542,200.00 2,350,000.00 
  

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 403,970.00 420,200.00 359,000.00 
  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 604,236.12 560,000.00 200,000.00 
  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 13,827.14 21,300.00 110,600.00 
  

หมวดรายไดจากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00 
  

รวมรายไดจัดเก็บเอง 1,763,987.94 3,544,700.00 3,020,600.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 24,042,290.50 26,955,300.00 27,273,000.00 
  

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

24,042,290.50 26,955,300.00 27,273,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      

  

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 29,954,730.00 28,000,000.00 30,700,000.00 
  

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

29,954,730.00 28,000,000.00 30,700,000.00 

รวม 55,761,008.44 58,500,000.00 60,993,600.00 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 

2. รายจาย 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2563 

ประมาณการ 

ป 2564 

ประมาณการ 

ป 2565 

จายจากงบประมาณ 
      

  

งบกลาง 16,082,803.00 17,876,521.00 20,054,732.00 
  

งบบุคลากร 14,961,850.00 17,294,620.00 17,789,860.00 
  

งบดําเนินงาน 11,213,584.98 13,066,823.00 12,513,608.00 
  

งบลงทุน 5,519,100.00 6,856,400.00 7,593,400.00 
  

งบเงินอุดหนุน 2,706,980.00 3,404,836.00 3,042,000.00 
  

งบรายจายอ่ืน 121,000.00 0.00 0.00 

รวมจายจากงบประมาณ 50,605,317.98 58,499,200.00 60,993,600.00 
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สวนที่ 2 
ขอบัญญัติ 

 
 

เร่ือง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 
 

ดาน รวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16,192,380 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,295,248 

  แผนงานสาธารณสุข 798,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 110,000 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 440,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,453,240 

  แผนงานการเกษตร 180,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 20,054,732 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 60,993,600 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

แผนงานงบกลาง     
  งาน 

งานสงเสริมการเกษตร 
รวม 

งบ 
 

    
งบกลาง 20,054,732 20,054,732 

    งบกลาง 20,054,732 20,054,732 

รวม 20,054,732 20,054,732 

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    

งาน 
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบ 
  
    

งบบุคลากร 8,952,480 2,692,500 11,644,980 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,235,320 0 3,235,320 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 5,717,160 2,692,500 8,409,660 

งบดําเนินงาน 2,168,000 1,575,000 3,743,000 

    คาตอบแทน 430,000 420,000 850,000 

    คาใชสอย 1,238,000 255,000 1,463,000 

    คาวัสด ุ 500,000 450,000 950,000 

    คาสาธารณูปโภค 0 450,000 450,000 

งบลงทุน 680,900 123,500 804,400 

    คาครุภัณฑ 680,900 123,500 834,400 

รวม 11,801,380 4,391,000 16,192,380 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน      
    

งาน 
งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม 

งบ 
  
    

งบดําเนินงาน 130,000 280,000 410,000 

    คาใชสอย 30,000 280,000 310,000 

    คาวัสด ุ 100,000 0 100,000 

รวม 130,000 280,000 410,000 
 

แผนงานการศึกษา 
    

งาน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

งบ 
  
    

งบบุคลากร 2,000,640 2,000,000 4,000,640 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,000,640 2,000,000 4,000,640 

งบดําเนินงาน 2,118,500 3,314,108 5,432,608 

    คาตอบแทน 380,000 20,000 400,000 

    คาใชสอย 1,218,500 1,685,500 2,904,000 

    คาวัสด ุ 370,000 1,608,608 1,978,608 

    คาสาธารณูปโภค 150,000 0 150,000 

งบลงทุน 90,000 0 90,000 

    คาครุภัณฑ 90,000 0 90,000 

งบเงินอุดหนุน 0 2,772,000 2,772,000 

    เงินอุดหนุน 0 2,772,000 2,772,000 

รวม 4,209,140 8,086,108 12,295,248 
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แผนงานสาธารณสุข 
    

งาน งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

รวม 
งบ 

  
    

งบดําเนินงาน 538,000 538,000 

    คาตอบแทน 120,000 120,000 

    คาใชสอย 418,000 418,000 

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000 

    เงินอุดหนุน 260,000 260,000 

รวม 798,000 798,000 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห  
    

งาน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห 

รวม 
งบ 

  
    

งบดําเนินงาน 100,000 100,000 

    คาใชสอย 100,000 100,000 

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000 

รวม 110,000 110,000 

 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    งาน งานสงเสริมและสนับสนุน      

ความเขมแข็งชุมชน 
รวม 

งบ 
  
    

งบดําเนินงาน 60,000 60,000 

    คาใชสอย 60,000 60,000 

รวม 60,000 60,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      
  งาน งานกีฬาและ

นันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

รวม 

งบ 
 

    

งบดําเนินงาน 340,000 100,000 440,000 

    คาใชสอย 340,000 100,000 440,000 

รวม 340,000 100,000 440,000 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      
  งาน งานบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานกอสราง

โครงสรางพ้ืนฐาน 

รวม 

งบ 
 

    
งบบุคลากร 2,144,240 0 2,144,240 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 2,144,240 0 2,144,240 

งบดําเนินงาน 1,640,000 0 1,640,000 

    คาตอบแทน 340,000 0 340,000 

    คาใชสอย 900,000 0 900,000 

    คาวัสดุ 400,000 0 400,000 

งบลงทุน 0 6,669,000 6,669,000 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 6,669,000 6,669,000 

รวม 3,784,240 6,669,000 10,453,240 

 
แผนงานการเกษตร     
  งาน 

งานสงเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม 

รวม 

งบ 
 

    
งบดําเนินงาน 30,000 150,000 180,000 

    คาใชสอย 30,000 150,000 180,000 

รวม 30,000 150,000 180,000 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อ.เมืองสุรินทร  จ.สุรินทร 
        

               โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562  มาตรา 87 

จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

เมืองสุรินทร 

 ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

 ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เปนตนไป 

 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 60,993,600 บาท 

 
ขอ 4 งบประมาณรายจายท่ัวไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 60,993,600 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
        

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16,192,380 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 12,295,248 

  แผนงานสาธารณสุข 798,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 110,000 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 60,000 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 440,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10,453,240 

  แผนงานการเกษตร 180,000 

ดานการดําเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 20,054,732 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 60,993,600 
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 ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท ดังนี้    

งบ ยอดรวม 

รวมรายจาย 0 

 

ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
 ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้ 

    

  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 

    

    

  (ลงนาม).................................................. 

  (นายประกาศิต จันทนหอม) 

  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อนุมัติ  

    

    

(ลงนาม)..................................................  

(...............................................)  

ตําแหนง นายอําเภอเมืองสุรินทร  
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 
ยอดตาง 

(%) 
ป 2565 

หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 1,761,443.01 11,223.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีบํารุงทองท่ี 47,665.69 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 0.00 268,275.68 2,000,000.00 -25.00 % 1,500,000.00 

     ภาษีปาย 551,138.00 455,766.00 530,000.00 50.94 % 800,000.00 

     อากรการฆาสัตว 0.00 6,690.00 12,200.00 309.84 % 50,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 2,360,246.70 741,954.68 2,542,200.00     2,350,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต             

     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 1,500.00 1,500.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง

การแจงสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสม

อาหาร 

8,800.00 6,500.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,593.00 16,763.00 17,000.00 17.65 % 20,000.00 

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,820.00 2,650.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00 

     คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

นํ้ามันเชื้อเพลิง 
9,800.00 8,220.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00 

     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 3,000.00 3,600.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00 

     คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียน

พาณิชย 
0.00 0.00 200.00 0.00 % 200.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 710,107.00 265,037.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00 

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
85,000.00 96,400.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00 

     คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหาร

หรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือพ้ืนท่ีใด 

ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

0.00 400.00 5,000.00 -84.00 % 800.00 

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,640.00 1,900.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 20.00 1,000.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 
828,280.00 403,970.00 420,200.00     359,000.00 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน             

     ดอกเบ้ีย 697,316.38 604,236.12 560,000.00 -64.29 % 200,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 697,316.38 604,236.12 560,000.00     200,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด             

     เงินท่ีมีผูอุทิศให 0.00 37.14 0.00 0.00 % 0.00 

     คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง 219,400.00 12,900.00 15,000.00 566.67 % 100,000.00 

     คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 800.00 3,000.00 -90.00 % 300.00 

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 5.00 0.00 300.00 
3,233.

33 
% 10,000.00 

     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 3,640.00 90.00 3,000.00 -90.00 % 300.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 223,045.00 13,827.14 21,300.00     110,600.00 

หมวดรายไดจากทุน             

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 1,000.00     1,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต 385,179.48 336,958.31 370,000.00 170.27 % 1,000,000.00 

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,386,517.36 9,691,833.12 10,700,000.00 0.00 % 10,700,000.00 

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,596,854.17 3,608,083.34 3,800,000.00 0.00 % 3,800,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 60,352.70 58,306.41 60,000.00 0.00 % 60,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 8,384,267.84 7,318,056.70 8,000,000.00 0.00 % 8,000,000.00 

     ภาษีการพนัน 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 

     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตาม

กฎหมายวาดวยปาไม 
52,478.00 54,228.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00 

     คาภาคหลวงแร 76,556.07 75,755.66 92,000.00 -2.17 % 90,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 73,872.01 64,954.46 60,000.00 -16.67 % 50,000.00 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ

กรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 
3,515,582.00 2,822,934.00 3,800,000.00 -7.89 % 3,500,000.00 

     คาธรรมเนียมและคาใชนํ้าบาดาล 510.00 4,710.00 3,300.00 -9.09 % 3,000.00 

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 23,377.30 6,450.50 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,555,546.93 24,042,290.50 26,955,300.00     27,273,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป             

     เงินอุดหนุนท่ัวไป 28,979,261.00 29,954,730.00 28,000,000.00 9.64 % 30,700,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 28,979,261.00 29,954,730.00 28,000,000.00     30,700,000.00 

รวมทุกหมวด 59,643,696.01 55,761,008.44 58,500,000.00     60,993,600.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร  จังหวัดสุรินทร 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  60,993,600  บาท  แยกเปน   

รายไดจัดเก็บเอง 

 หมวดภาษีอากร รวม 2,350,000 บาท 

  ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 1,500,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  ภาษีปาย จํานวน 800,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  อากรการฆาสัตว จํานวน 50,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 359,000 บาท 

  คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานท่ีจําหนาย

อาหารหรือสะสมอาหาร 

จํานวน 2,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 3,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย จํานวน 200 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   
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  คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 50,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  
คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ในครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 800 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาใบอนุญาตอ่ืน ๆ จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 200,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 110,600 บาท 

  คาขายเอกสารการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 100,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาขายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 300 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน 300 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

 หมวดรายไดจากทุน รวม 1,000 บาท 

  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   
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รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,273,000 บาท 

  ภาษีรถยนต จํานวน 1,000,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,700,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ จํานวน 3,800,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 60,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  ภาษีสรรพสามิต จํานวน 8,000,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม จํานวน 60,000 บาท 

    ประมาณการเทากับปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาภาคหลวงแร จํานวน 90,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จํานวน 3,500,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท 

    ประมาณการนอยกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

  ภาษีจัดสรรอ่ืน ๆ จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการเทากับกวาปงบประมาณท่ีผานมา   

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 30,700,000 บาท 

  เงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 30,700,000 บาท 

    ประมาณการมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา   
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร    จังหวัดสุรินทร 
 
  รายจายจริง ประมาณการ 

  ป 2562 ป 2563 ป 2564 ยอดตาง (%) ป 2565 

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 167,602 142,657 170,000 0 % 170,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,800 6,791 7,000 7.14 % 7,500 

    เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 12,033,000 12,290,300 13,122,000 4.09 % 13,658,400 

    เบ้ียยังชีพความพิการ 2,364,000 2,598,400 3,631,200 12.03 % 4,068,000 

    เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 102,000 106,000 132,000 0 % 132,000 

    เงินสํารองจาย 56,000 422,255 751,321 -18.94 % 609,050 

    รายจายตามขอผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) 
0 0 0 100 % 605,872 

      เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู 0 0 0 100 % 278,410 

      คาใชจายในการจัดการจราจร 0 0 10,000 -100 % 0 

      เงินชวยพิเศษพนักงานครู 0 0 0 100 % 37,500 

      เงินบําเหน็จดํารงชีพพนักงานครู 0 0 0 100 % 77,670 

      เงินบําเหน็จตกทอดพนักงานครู 0 0 0 100 % 222,330 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ 
158,221 0 0 0 % 0 

      
เงินสมทบเขากองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 
0 0 188,000 0 % 188,000 

      
เงินสมทบเขากองทุนหลักประกัน

สุขภาพ  
0 188,000 0 0 % 0 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 
323,829 328,400 610,000 -100 % 0 

    เงินชวยพิเศษ             

      เงินชวยพิเศษ 27,000 0 30,000 -100 % 0 

รวมงบกลาง 15,238,452 16,082,803 18,651,521     20,054,732 
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รวมงบกลาง 15,238,452 16,082,803 18,651,521     20,054,732 

รวมงบกลาง 15,238,452 16,082,803 18,651,521     20,054,732 

รวมแผนงานงบกลาง 15,238,452 16,082,803 18,651,521     20,054,732 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

งานบริหารท่ัวไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายการเมือง)             

    
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 
0 0 47,480 -100 % 0 

    
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 0 100 % 532,080 

    
คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง

นายก 
0 0 26,600 71.43 % 45,600 

    คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 26,600 71.43 % 45,600 

    

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน

ตําบล 

0 0 220 41,136.36 % 90,720 

    

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

2,430,600 2,430,600 2,521,320 0 % 2,521,320 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,430,600 2,430,600 2,622,220     3,235,320 

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
2,707,597 3,039,883 3,605,520 15.78 % 4,174,560 

    เงินประจําตําแหนง 90,000 90,000 90,000 0 % 90,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 1,257,600 1,265,325 1,294,800 1.07 % 1,308,600 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 144,000 143,445 140,000 2.86 % 144,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,199,197 4,538,653 5,130,320     5,717,160 

รวมงบบุคลากร 6,629,797 6,969,253 7,752,540     8,952,480 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
31,900 32,700 180,000 66.67 % 300,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
0 0 10,000 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 17,000 60,000 60,000 0 % 60,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหาร

ทองถิ่น 
0 0 0 100 % 10,000 

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 50,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 62,700 30,250 60,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 111,600 122,950 310,000     430,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      คาโฆษณาและเผยแพร 64,990 6,954 80,000 -62.5 % 30,000 

      คาจางเหมาบริการ 0 0 60,000 80 % 108,000 

      
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา 
0 0 20,000 0 % 20,000 

      คาถายเอกสาร 55,970 28,225 30,000 0 % 30,000 

      คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 30,000 0 % 30,000 

    รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,340 38,870 100,000 0 % 100,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      คาใชจาในการเลือกต้ัง 432 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 49,406 56,328 100,000 -50 % 50,000 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมนา 192,300 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 196,400 150,000 -33.33 % 100,000 

      คาใชจายในการรับเสด็จ 73,890 12,250 100,000 -50 % 50,000 

      คาใชจายในการเลือกต้ัง 0 0 0 100 % 490,000 

      
โครงการฝกอบรมการปลูกฝงคานิยมใน

การเปนขาราชการท่ีดี 
0 0 20,000 0 % 20,000 

      

โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา

ทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น 

0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

      

โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล และผูนําหมูบาน 

434,445 0 0 0 % 0 

      
โครงการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถิ่น 
15,780 19,180 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอาย ุตําบลแกใหญ 
44,016 0 0 0 % 0 
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โครงการใหความรูเรื่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนและการปองกัน

การทุจริต 

15,200 17,600 30,000 -33.33 % 20,000 

      
โครงการอบรมความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ

กฎหมายท่ัวไป 
0 19,728 20,000 0 % 20,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 140,750 252,145 100,000 0 % 100,000 

รวมคาใชสอย 1,112,519 647,680 890,000     1,208,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 145,208 109,473 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 2,707 20,000 0 % 20,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 16,840 61,800 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 9,100 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุการเกษตร 0 3,878 70,000 -28.57 % 50,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 200 % 30,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 99,420 99,930 100,000 0 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 261,468 286,888 500,000     500,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,485,587 1,057,518 1,700,000     2,168,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 3,500 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร 0 0 120,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือตูกระจกบานเล่ือน 16,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก (มือจับฝง) 5,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กเก็บแฟม 0 0 8,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก 0 8,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 11,000 11,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 47,200 

      จัดซ้ือโตะสํานักงาน 12,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง             

      จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) 0 0 0 100 % 575,000 

   จัดซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 0 0 0 100 % 30,000 

    ครุภัณฑการเกษตร             

      จัดซ้ือเครื่องปมนํ้าอัตโนมัติ    0 20,000 0 0 % 0 
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    ครภุัณฑโฆษณาและเผยแพร             

      
จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 

ระดับ XGA 
0 0 27,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา 0 0 15,300 -100 % 0 

    ครุภัณฑงานบานงานครัว             

      จัดซ้ือเครื่องกรองนํ้า  0 0 6,500 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องซักผา 0 0 18,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน 0 0 0 100 % 15,200 

      จัดซ้ือเครื่องตัดหญา  0 0 9,500 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องทํานํ้าเย็น 0 0 8,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือตูเย็น 0 0 18,500 -100 % 0 

    ครภุัณฑโรงงาน             

      จัดซ้ือเครื่องปมลม 28,570 0 0 0 % 0 

    ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      
 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานประมวลผล 
0 0 92,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  0 46,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ  0 32,000 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multi function แบบ

ฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ  
0 0 7,500 -100 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multi function แบบ

ฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึกพิมพ 
0 0 0 100 % 7,500 

      
จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ 
0 0 0 100 % 36,000 

      จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา 0 5,000 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร 
0 7,600 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 65,070 129,600 341,300     710,900 

รวมงบลงทุน 65,070 129,600 341,300     710,900 

  งบรายจายอื่น             

  รายจายอื่น             

    รายจายอื่น             

      

โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย

ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆ 

ตลอดจนสํารวจความพอใจของ

ผูรับบริการตอ อบต. 

25,000 0 0 0 % 0 
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รวมรายจายอื่น 25,000 0 0     0 

รวมงบรายจายอื่น 25,000 0 0     0 

รวมงานบริหารท่ัวไป 8,205,454 8,156,371 9,793,840     11,801,380 

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
1,834,380 1,936,305 2,093,040 7.16 % 2,242,920 

    เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 318,844 327,910 354,120 1.36 % 358,920 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 45,387 45,968 48,000 1.38 % 48,660 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,240,611 2,352,183 2,537,160     2,692,500 

รวมงบบุคลากร 2,240,611 2,352,183 2,537,160     2,692,500 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
220,250 486,300 300,000 0 % 300,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
0 0 10,000 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 39,000 48,000 60,000 0 % 60,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 50,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 52,200 69,330 100,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 311,450 603,630 470,000     420,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      คากําจัดขยะหรือส่ิงปฎิกูล 0 0 0 100 % 5,000 

      คากําจัดส่ิงปฏิกูล 0 2,000 5,000 -100 % 0 

      คาโฆษณาและเผยแพร 0 5,616 20,000 -100 % 0 

      คาจางเหมาบริการ 15,900 12,400 20,000 0 % 20,000 

      
คาเชาพ้ืนท่ีบริการเว็บไซดหรือจดโดเมน

เนม 
7,000 8,000 10,000 -100 % 0 

      

คาใชจายในการจัดทําประกันภัย

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

0 0 100,000 -50 % 50,000 
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คาติดต้ังโทรศัพทหรือปรับปรุงระบบ

โทรศัพท/โทรสาร 
0 0 10,000 0 % 10,000 

      คาถายเอกสาร 19,110 14,478 50,000 -80 % 10,000 

      
คาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการทําธุรกรรม

ทางการเงิน 
0 830 5,000 0 % 5,000 

      คาบอกรับวารสาร 0 4,854.7 5,000 -100 % 0 

    รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 59,690 24,790 0 0 % 0 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
คาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน (ระยะ2) 
294,200 679,322 470,000 -100 % 0 

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 16,064 50,774 50,000 0 % 50,000 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 104,300 100,000 -50 % 50,000 

      คาใชจายในการฝกอบรมสัมนา 41,600 0 0 0 % 0 

      
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม 

และพวงมาลา 
600 0 5,000 0 % 5,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 30,553.52 87,123.42 100,000 -50 % 50,000 

รวมคาใชสอย 484,717.52 994,488.12 950,000     255,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 96,283.7 125,919.7 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 199,955 69,925 0 0 % 0 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,900 100,000 -50 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน 176,281 159,874 250,000 -20 % 200,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 228,920 179,940 100,000 0 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 701,439.7 538,558.7 550,000     450,000 

  คาสาธารณูปโภค             

    คาไฟฟา 226,293.99 222,831.3 250,000 0 % 250,000 

    คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 40,221.09 26,771.02 50,000 0 % 50,000 

    คาบริการโทรศัพท 20,336.37 18,071.5 30,000 0 % 30,000 

    คาบริการไปรษณีย 2,472 2,676 10,000 0 % 10,000 

    คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 113,317.14 88,082.4 100,000 0 % 100,000 

    
คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ี

เกี่ยวของ 
0 0 0 100 % 10,000 

รวมคาสาธารณูปโภค 402,640.59 358,432.22 440,000     450,000 

รวมงบดําเนินงาน 1,900,247.81 2,495,109.04 2,410,000     1,575,000 

  งบลงทุน             
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  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      จัดซ้ือเกาอี้สํานักงาน 10,500 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพเช็ค 40,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูกระจกบานเล่ือน 18,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กกระจกบานเล่ือน 16,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กกระจกบานเล่ือน 0 0 0 100 % 18,000 

      จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 29,500 

      จัดซ้ือโตะทํางาน 0 0 0 100 % 30,000 

      จัดซ้ือโตะทํางาน 12,000 0 0 0 % 0 

    ครภุัณฑสํารวจ             

      จัดซ้ือเทปวัดระยะ 3,900 0 0 0 % 0 

    ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ

งานประมวลผล 
0 0 0 100 % 46,000 

      จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 0 23,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ  0 2,500 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  
0 3,800 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 100,400 29,300 0     123,500 

รวมงบลงทุน 100,400 29,300 0     123,500 

รวมงานบริหารงานคลัง 4,241,258.81 4,876,592.04 4,947,160     4,391,000 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,446,712.81 13,032,963.04 14,741,000     16,192,380 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
            

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      คาจางเหมาบริการ 0 59,400 30,000 -100 % 0 

      คาจางเหมาบริการ 0 0 0 100 % 30,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
คาใชจายในการดําเนินการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
19,676 0 0 0 % 0 
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โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 
0 19,164 50,000 -100 % 0 

      
โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย 
0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ อป

พร. 
9,450 0 0 0 % 0 

      

โครงการฝกอบรมใหความรูสรางเสริม

ศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน 

0 50,000 50,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 29,126 128,564 160,000     30,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 100,000 -50 % 50,000 

รวมคาวัสดุ 0 0 150,000     100,000 

รวมงบดําเนินงาน 29,126 128,564 310,000     130,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ

ภายใน 
29,126 128,564 310,000     130,000 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาล 
0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย 
0 0 0 100 % 30,000 

      

โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน

ตําบลแกใหญ 

0 0 131,500 14.07 % 150,000 

      

โครงการฝกอบรมใหความรูสรางเสริม

ศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน 

0 0 0 100 % 50,000 

รวมคาใชสอย 0 0 131,500     280,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 131,500     280,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง             
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      จัดซ้ือชุดดับเพลิง 42,500 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 42,500 0 0     0 

รวมงบลงทุน 42,500 0 0     0 

รวมงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 42,500 0 131,500     280,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 71,626 128,564 441,500     410,000 

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
863,040 911,520 1,029,960 3.66 % 1,067,640 

    เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 724,560 672,260 760,000 1.45 % 771,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 74,280 60,247 120,000 0 % 120,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,703,880 1,686,027 1,951,960     2,000,640 

รวมงบบุคลากร 1,703,880 1,686,027 1,951,960     2,000,640 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 6,000 50,000 300 % 200,000 

    
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
0 0 10,000 0 % 10,000 

    คาเชาบาน 48,000 91,000 100,000 0 % 100,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 70,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 44,200 53,470 70,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 92,200 150,470 230,000     380,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      คากําจัดขยะหรือส่ิงปฎิกูล 0 0 0 100 % 10,000 

      คาจางเหมาบริการ 140,580 198,000 220,000 194.55 % 648,000 

      คาเชาทรัพยสิน 0 0 2,500 0 % 2,500 

      คาติดต้ังระบบส่ือสารและโทรคมนาคม 0 0 20,000 -100 % 0 

      คาถายเอกสาร 0 0 5,000 0 % 5,000 
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      คาธรรมเนียมตางๆ 0 135 10,500 -71.43 % 3,000 

      คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 0 0 5,000 100 % 10,000 

    รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 100 % 20,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 22,552 32,652 50,000 0 % 50,000 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมนา 66,600 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 22,000 50,000 0 % 50,000 

      โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียน 0 0 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการนิเทศติดตามและประเมินศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 
0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการฝกอบรมการจัดทําแผนพัฒนา

การศึกษา การติดตามและประเมินผล 
0 16,835 30,000 -100 % 0 

      
โครงการฝกอบรมการจัดทําส่ือและ

นวัตกรรมการสอน 
0 26,100 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
0 21,250 30,000 0 % 30,000 

      โครงการวันเด็กเเหงชาติ 0 0 100,000 0 % 100,000 

      โครงการวันเด็กแหงชาติ 95,130 0 0 0 % 0 

      
โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.

2563 
0 99,680 0 0 % 0 

      
โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา

ทองถิ่น 
0 0 40,000 25 % 50,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 78,310.04 22,220 200,000 -25 % 150,000 

รวมคาใชสอย 403,172.04 438,872 833,000     1,218,500 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 120,165 239,257 140,000 -28.57 % 100,000 

    วัสดุงานบานงานครัว 99,972 99,942 100,000 -30 % 70,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 32,940 0 100 % 50,000 

    วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 50,000 30,000 66.67 % 50,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 94,040 79,142 60,000 66.67 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 314,177 501,281 330,000     370,000 

  คาสาธารณูปโภค             

    คาไฟฟา 33,741.38 42,214.14 70,000 0 % 70,000 

    คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 2,924 1,946 10,000 200 % 30,000 

    คาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 17,826.2 34,406.82 50,000 0 % 50,000 
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รวมคาสาธารณูปโภค 54,491.58 78,566.96 130,000     150,000 

รวมงบดําเนินงาน 864,040.62 1,169,189.96 1,523,000     2,118,500 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑสํานักงาน             

      เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 36,400 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล  

( ขาว - ดํา ) ความเร็ว 30 แผนตอนาที 
119,500 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 0 0 48,400 -100 % 0 

      จัดซ้ือจอรับภาพพรอมขาต้ัง 0 0 0 100 % 10,000 

      จัดซ้ือตูเหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) 11,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน 0 11,000 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือโตะกินขาวพรอมเกาอี้สําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
105,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร 0 0 15,000 -100 % 0 

      
จัดซ้ือโตะคอมพิวเตอร ขนาด 

120X60X75 ซม. 
2,500 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือโตะทํางาน 0 0 20,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือโตะพับอเนกประสงค 0 30,000 0 0 % 0 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร             

      จัดซ้ือเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 0 0 29,700 -100 % 0 

      จัดซ้ือจอรับภาพ   0 0 15,300 -100 % 0 

    ครุภัณฑงานบานงานครัว             

      จัดซ้ือเครื่องกรองนํ้า 0 26,000 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องตัดหญา 0 0 19,000 -100 % 0 

      จัดซ้ือผามานพรอมอุปกรณ 0 65,000 0 0 % 0 

    ครภุัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส             

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One 

สําหรับงานสํานักงาน 
17,000 0 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ

งานสํานักงาน 
0 0 0 100 % 80,000 

      จัดซ้ือเครื่องพิมพ 0 16,000 0 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบ

ฉีดหมึก (Injet)  
31,600 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 2,500 0 0 0 % 0 
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จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานท่ีมี

ลิขสิทธ์ิถูกตัองตามกฎหมาย 
44,000 0 0 0 % 0 

      จัดซ้ือชุดโปรแกรมปองกันไวรัส 2,800 0 0 0 % 0 

      

จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค แบบสิทธิการใช

งานประเภทติดต้ังมาจากโรงงาน (OEM) 

ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 

3,800 0 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 339,700 184,400 147,400     90,000 

รวมงบลงทุน 339,700 184,400 147,400     90,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             

      

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลแก

ใหญ ตามโครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

0 0 25,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 25,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 25,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 2,907,620.62 3,039,616.96 3,647,360     4,209,140 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
1,579,920 1,647,540 1,846,440 -29.59 % 1,300,000 

    เงินวิทยฐานะ 0 17,500 210,000 -20 % 168,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 407,160 418,060 436,680 5.34 % 460,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 52,440 44,540 72,000 0 % 72,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 2,039,520 2,127,640 2,565,120     2,000,000 

รวมงบบุคลากร 2,039,520 2,127,640 2,565,120     2,000,000 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 20,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 11,850 13,360 50,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 11,850 13,360 50,000     20,000 
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  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 16,780 13,370 50,000 0 % 50,000 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมนา 45,300 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 50,200 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 
1,381,970 1,348,380 1,546,000 2.55 % 1,585,500 

รวมคาใชสอย 1,444,050 1,411,950 1,646,000     1,685,500 

  คาวัสดุ             

    วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 100 % 1,608,608 

    คาอาหารเสริม (นม) 1,575,026.2 1,330,317.98 1,753,323 -100 % 0 

รวมคาวัสดุ 1,575,026.2 1,330,317.98 1,753,323     1,608,608 

รวมงบดําเนินงาน 3,030,926.2 2,755,627.98 3,449,323     3,314,108 

  งบลงทุน             

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ             

      

โครงการกอสรางเสาธงสําหรับเด็ก

ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบาน

นาเกา 

0 0 50,000 -100 % 0 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 0 0 50,000     0 

รวมงบลงทุน 0 0 50,000     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             

      
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานแกนอย 
402,700 487,020 560,000 1.25 % 567,000 

      
อดุหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานแกใหญ 
1,149,000 1,093,960 1,220,000 -7.05 % 1,134,000 

      
อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานจักจรูก 
377,160 402,040 460,000 5 % 483,000 

      
อดุหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานนาเกา 
545,480 533,960 620,000 -5.16 % 588,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,474,340 2,516,980 2,860,000     2,772,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,474,340 2,516,980 2,860,000     2,772,000 

  งบรายจายอื่น             
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  รายจายอื่น             

    รายจายอื่น             

      

คาอาหารกลางวันคางจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสท่ี 4 

(1สิงหาคม ถึงวันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 

0 121,000 0 0 % 0 

รวมรายจายอื่น 0 121,000 0     0 

รวมงบรายจายอื่น 0 121,000 0     0 

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,544,786.2 7,521,247.98 8,924,443     8,086,108 

รวมแผนงานการศึกษา 10,452,406.82 10,560,864.94 12,571,803     12,295,248 

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      
คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตว 
0 5,190 13,000 -100 % 0 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา 45,078 0 0 0 % 0 

      
โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษ

สุนัขบา 
0 21,466 56,500 -100 % 0 

      
โครงการฝกอบรมใหความรูสิทธิของ

ผูบริโภค 
0 0 20,000 -100 % 0 

      

โครงการเฝาระวังและปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 

0 0 24,801 -100 % 0 

      
โครงการรณรงคปองกันและกําจัด

ยุงลาย 
47,500 89,548 105,000 -100 % 0 

      
โครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลแกใหญ 
39,797 108,634 52,000 -100 % 0 

      
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 

จากพิษสุนัขบา 
51,942 0 0 0 % 0 

      

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี 

0 57,090 65,000 -100 % 0 

รวมคาใชสอย 184,317 281,928 336,301     0 
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รวมงบดําเนินงาน 184,317 281,928 336,301     0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองคกรประชาชน             

      

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม

โครงการตามพระราชดําริ ดาน

สาธารณสุข 

0 0 260,000 -100 % 0 

      
อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 

1-13 
0 180,000 0 0 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน             

      
อุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี 

1 - 13 
240,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 240,000 180,000 260,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 240,000 180,000 260,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 424,317 461,928 596,301     0 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
0 0 120,000 0 % 120,000 

รวมคาตอบแทน 0 0 120,000     120,000 

  คาใชสอย             

    รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      
คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้น

ทะเบียนสัตว 
0 0 0 100 % 13,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการจัดต้ังชมรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแกใหญ 
0 0 17,000 -100 % 0 

      
โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษ

สุนัขบา 
0 0 0 100 % 60,000 

      
โครงการฝกอบรมใหความรูสิทธิของ

ผูบริโภค 
0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการรณรงคปองกันและกําจัด

ยุงลาย 
0 0 0 100 % 120,000 

      
โครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลแกใหญ 
0 0 0 100 % 100,000 
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค

พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

0 0 0 100 % 65,000 

      
โครงการอบรมหลักสูตรดานสุขาภิบาล

อาหารสําหรับผูประกอบการดานอาหาร 
0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
0 0 0 100 % 20,000 

รวมคาใชสอย 0 0 17,000     418,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 137,000     538,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองคกรประชาชน             

      

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตาม

โครงการตามพระราชดําริ ดาน

สาธารณสุข 

0 0 0 100 % 260,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     260,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     260,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 137,000     798,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 424,317 461,928 733,301     798,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห             

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน             

      อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร 10,000 10,000 10,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 10,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 10,000 10,000 10,000     0 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการจัดต้ังชมรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแกใหญ 
0 0 0 100 % 100,000 
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รวมคาใชสอย 0 0 0     100,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0     100,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองคกรการกุศล             

      อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร 0 0 0 100 % 10,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     10,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     10,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0 0 0     110,000 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 10,000 10,000 10,000     110,000 

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานไฟฟาและประปา             

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนสวนราชการ             

      

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด

สุรินทร เพ่ือขยายเขตประปาเขาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ  

0 0 13,088 -100 % 0 

      

อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคจังหวัด

สุรินทร เพ่ือขยายเขตประปาเขาศูนย

พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานนาเกา 

0 0 236,748 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 249,836     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 249,836     0 

รวมงานไฟฟาและประปา 0 0 249,836     0 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 249,836     0 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน             

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการจัดทําแผนชุมชนและ

แผนพัฒนาทองถิ่น 
0 0 10,000 -100 % 0 

      

โครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพ

ผูสูงอายุเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู

สังคมผูสูงอาย ุ

0 0 30,000 -33.33 % 20,000 
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โครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางและ

พัฒนาประสิทธิภาพความเขมเเข็งของ

ชุมชน 

0 0 200,000 -100 % 0 

      
โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการนวด

แผนไทย 
0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

      

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ

หลักสูตรการทํายาหมองสูตรรอนการทํา

ยาหมองสูตรเย็น นํ้ามันทาผม (แฮรโคท) 

0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

      
โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุตําบลแกใหญ(โรงเรียนผูสูงอายุ) 
0 23,529 0 0 % 0 

รวมคาใชสอย 0 23,529 300,000     60,000 

รวมงบดําเนินงาน 0 23,529 300,000     60,000 

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 0 23,529 300,000     60,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 0 23,529 300,000     60,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพ

ติด 
499,048 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน 

ประชาชน ตานยาเสพติด 
0 0 500,000 -40 % 300,000 

      
โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก 
39,975 0 40,000 0 % 40,000 

รวมคาใชสอย 539,023 0 540,000     340,000 

รวมงบดําเนินงาน 539,023 0 540,000     340,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 539,023 0 540,000     340,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      
โครงการสงเสริมการจัดงานประเพณีวัน

สงกรานต 
0 0 30,000 -100 % 0 



38 
 

      
โครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีวัน

ลอยกระทง 
0 99,360 100,000 -50 % 50,000 

      โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 84,656 0 0 0 % 0 

      
โครงการหลอเทียนพรรษาเพ่ือสืบสาน

ประเพณีวันเขาพรรษา 
99,920 0 100,000 -50 % 50,000 

รวมคาใชสอย 184,576 99,360 230,000     100,000 

รวมงบดําเนินงาน 184,576 99,360 230,000     100,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 184,576 99,360 230,000     100,000 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
723,599 99,360 770,000     440,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
            

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝายประจํา)             

    
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวน

ทองถิ่น 
1,222,620 1,441,847 1,605,120 6.86 % 1,715,280 

    
เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงาน

สวนทองถิ่น 
21,960 21,960 21,960 0 % 21,960 

    เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

    คาตอบแทนพนักงานจาง 299,520 308,070 327,960 2.15 % 335,000 

    เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง 19,320 12,870 18,000 66.67 % 30,000 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 1,605,420 1,826,747 2,015,040     2,144,240 

รวมงบบุคลากร 1,605,420 1,826,747 2,015,040     2,144,240 

  งบดําเนินงาน             

  คาตอบแทน             

    
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน

ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
323,100 135,600 90,000 177.78 % 250,000 

    คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 100 % 10,000 

    คาเชาบาน 0 0 0 100 % 30,000 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/

พนักงาน/ลูกจางประจํา 
0 0 0 100 % 50,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 12,800 17,250 30,000 -100 % 0 

รวมคาตอบแทน 335,900 152,850 125,000     340,000 

  คาใชสอย             
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   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ             

      คาจางสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสราง 0 0 20,000 150 % 50,000 

      คาจางเหมาบริการ 12,600 10,800 130,000 53.85 % 200,000 

      คาถายเอกสาร 0 0 5,000 100 % 10,000 

      คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 0 0 5,000 100 % 10,000 

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 13,304 25,000 50,000 0 % 50,000 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมนา 55,750 0 0 0 % 0 

      คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา 0 28,200 50,000 0 % 50,000 

      โครงการจัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวมสุรินทร 0 0 0 100 % 30,000 

    คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,092,978.19 2,420,780 1,088,000 -54.04 % 500,000 

รวมคาใชสอย 2,174,632.19 2,484,780 1,348,000     900,000 

  คาวัสดุ             

    วัสดุสํานักงาน 43,880 99,850 60,000 66.67 % 100,000 

    วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000 155,970 40,000 150 % 100,000 

    วัสดุกอสราง 15,000 99,925 12,197 309.94 % 50,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนสง 12,600 14,490 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร 99,905 150,000 150,000 -33.33 % 100,000 

รวมคาวัสดุ 271,385 520,235 312,197     400,000 

รวมงบดําเนินงาน 2,781,917.19 3,157,865 1,785,197     1,640,000 

  งบลงทุน             

  คาครุภัณฑ             

    ครุภัณฑกอสราง             

      คาจัดซ้ือเครื่องเจาะคอนกรีต 0 98,000 0 0 % 0 

รวมคาครุภัณฑ 0 98,000 0     0 

รวมงบลงทุน 0 98,000 0     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
4,387,337.19 5,082,612 3,800,237     3,784,240 

งานกอสราง             

  งบลงทุน             

  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง             

    

คาติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการ

ติดต้ังครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ีราชการ พรอม

การกอสราง หรอืภายหลังการกอสราง 
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โครงการปรับปรุงระบบกรองนํ้าประปา

หมูบาน หมูท่ี 8 บานหนองธาตุ 
0 0 0 100 % 95,000 

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ             

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย  จาก

ถนน 214 ไปบานนางสุภา สนทอง 

0 0 0 100 % 355,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 บานแกใหญ จากบานนาย

แกด สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน 

0 0 0 100 % 499,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 11 บานจบกงาม เสนบาน

นางบุญลาม สามิบัติไปบานนางสมจิตร 

สําราญ 

0 0 0 100 % 266,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 11 บานจบกงาม เสนบาน

นางสังวาลย โกสียรัตนไปบานนายเกษม 

ดวงมณี 

0 0 0 100 % 242,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 บานแกนอย เสนบานนาง

นงนภัส อดทน 

0 0 0 100 % 200,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 บานแกนอย เสนบานนาย

สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเล่ียงเมืองใหม 

0 0 0 100 % 299,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานจักจรูก เสนกระทอม

นางสุพิน สาลีทองไปบานนายสมัย สาลี

ทอง 

0 0 0 100 % 499,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย จาก

รานตระแบกช็อปถึงสุดซอย 

0 0 0 100 % 112,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 6 บานนาเกา เสนโรงเรียน

บานนาเกาไปหมูท่ี 11 

0 0 0 100 % 462,000 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองธาตุ เสนบาน

นางฉลวย ท่ีอุปมา 

0 0 0 100 % 400,000 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 บานตาเตน เสน
0 0 0 100 % 499,000 
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ถนนลาดยางตาเตน - บานระไซร ตําบล

นาดี ไปเขตบานระเภาร ตําบลทาสวาง 

      

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า หมูท่ี 

10 บานแกใหญ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุม

หนองเสือ 

0 0 0 100 % 498,000 

      

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า หมูท่ี 

13 บานตะครอใหม จากสามแยกหมอ

สุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเล่ียงเมืองใหม 

293 

0 0 0 100 % 427,000 

      

โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย 

จากบานนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 

0 0 0 100 % 73,000 

      

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู

ท่ี 12 บานแกใหญ จากบานนายวิโรจน 

คงครบ ถึงถนนชาง 

0 0 0 100 % 448,000 

      

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูท่ี 4 บานตะครอ เสนทางเขา

หมูบานถนนเล่ียงเมืองถึงทางเขาหมูบาน

ถนนปทมานนท 214 

0 0 0 100 % 496,000 

      

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูท่ี 7 บานทนง เสนบานนาย

สําราญ กลาหาญ ถึงถนนเล่ียงเมืองใหม 

0 0 0 100 % 499,000 

    คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค             

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 11 บานจบกงาม (สายทาง

จากบานนางจํานิด พ้ืนบน ถึงถนนบาน

ขนาด หมู 6 ตําบลแร)  

0 463,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 11 บานจบกงาม (สายทาง

จากศาลาประชาคมถึงบานนายอุดมศรี 

หวังเจริญ)   

0 163,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 13 บานตะครอใหม (ซอยอู

ชางนัน) 

0 46,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 4 บานตะครอ(สายทางจาก

บานนางเผือ ลัดดาหอมถึงหนองถนน)   

0 448,000 0 0 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย (สาย
0 491,000 0 0 % 0 
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ทางจากส่ีแยกตระแบกซ็อปถึงถนนดํา

เสนอาโพน นายสมจิต คงงาม)   

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 6 บานนาเกา (สายทางจาก

ถนนคอนกรีตเดิมซอยสุขสําราญถึง

ถนนลาดยางหมู 3)  

0 383,500 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 8 บานหนองธาตุ (สายทาง

จากถนนขางบานนายสําเนา วราพร ถึง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแกใหญ)   

0 363,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมูท่ี 9 บานตาเตน  (สายทาง

จากคุมเพชรตัดเพชรถึงทางเล่ียงเมือง

เสนใหม)  

0 374,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแกนอย หมูท่ี 2  (จากบาน

นายสุเทพ บุญสุยา ถึงถนนเล่ียงเมือง

ใหม)  

0 0 205,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู 6 บานนาเกา (จากถนน

คอนกรีตเดิมซอยสุขสําราญถึง

ถนนลาดยางหมู 3) 

0 0 498,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 12 บานแกใหญ (สายทาง

จากนายสงวน สุโขรัมยถึงส่ีแยกบอ

บําบัดนํ้าเสีย)   

0 494,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 2 บานแกนอย (สายทาง

จากบานนายสุรัตน สีแดงถึงสามแยก

ทางเขาโงเรียนสุรินทรภักดี) 

450,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานจักจรูก  (สายทาง

จากสามแยกโรงเรียนจักจรกูถึงบานนาย

วิเศษ เพ่ิมนิตย)   

0 215,000 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานจักจรูก (จากบาน

นายสุนทร จรจรัญ ถึงบานนางสําลี 

สมานทอง)  

0 0 303,000 -100 % 0 

      
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 3 บานจักจรูก (สายทางจาก
410,000 0 0 0 % 0 
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สามแยกโรงเรียนจักจรูกถงึบานนาย

วิเศษ  เพ่ิมนิตย) 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 7 บานทนง (สายทางจาก

บานนางวิไล ท่ีอุปมา ถึงถนนเล่ียงเมือง

ใหม) 

452,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองธาตุ (จากซอย

แสงเทียนถึงหนองนํ้าสาธารณะ) 

0 0 529,151 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 9 บานตาเตน (สายทางคุม

กะปจากหนาบานนางดารณี โคตร

สุวรรณถึงสระอําปล)  

0 0 216,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริเหล็ก 

หมูท่ี 4 บานตะครอ (สายทางจากบาน

นายบัญชา  มีสังเกตุถึงบานนายนอน ดา

ทอง) 

22,000 0 0 0 % 0 

      

โครงการกอสรางระบบระบายนํ้า หมูท่ี 

10 บานแกใหญ (จากโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล ถึงบานนายสนอง 

มีชัยรัมย)  

0 0 498,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า หมูท่ี 13 

บานตะครอใหม (จากรานอาหารโอปอ

ถึงบานนางอรศิริ ขามแกว) 

0 0 438,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางรางระบายนํ้า หมูท่ี 7 

บานทนง (จากบานนายปริน สุขสงวน 

ถึงบานนางคําเผือด หาญชนะ)  

0 0 498,000 -100 % 0 

      

โครงการกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก  หมูท่ี 13  บานตะครอใหม 

(จากบานนายแดน สีชมพูถึงบานาง

อรศิริ ขาวแกว)  

0 295,000 0 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงเสริมดินถมถนนและ

ลงหินคลุก หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย 

(จากถนน 214 ถึงบานนางโสภา สน

ทอง)  

0 238,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค

องคการบริหารสวนแกใหญ  
0 0 150,812 -100 % 0 

      
โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมู

ท่ี 3 บานจักจรูก (สายทางจากบานนาง
0 222,000 0 0 % 0 
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ฉลวย สุขสงวนถึงบานนางอําพร 

คําแหง)   

      

โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานตระแบกนอย หมูท่ี 5 (จาก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญถึงบาน

นายทองหยอน คงชนะ)  

0 0 488,000 -100 % 0 

      

โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 บานแกใหญ  (นายวิโรจน 

ผาผิวดี ถึงหวยทัพพล)  

0 0 499,000 -100 % 0 

      

โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 1 บานแกใหญ จากบานนาย

ประคอง เกษมสุขถึงหวยทัพพล   

0 683,300 0 0 % 0 

      

โครงการวางทอระบายนํ้าคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูท่ี 7 บานทนง (จากบานนาง

ฉลวย การินถึงถนนเล่ียงเมือง)   

0 199,000 0 0 % 0 

      

โครงการวางทอระบายนํ้าจากบาน อ.ยง

ยุทธ ถึงบานนางยุพิน อุตสาหะ หมูท่ี 2 

บานแกนอย 

0 0 370,000 -100 % 0 

      

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนก

รีต บานตะครอ หมูท่ี 4 (จากถนน 214 

ถึงบานอาโพน)  

0 0 603,000 -100 % 0 

      

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนก

รีต หมูท่ี 11 บานจบกงาม จากส่ีเเย

กบานตระแบกนอย ถึง บานนางจันทร

ประภา คิดสําราญ 

0 0 768,840 -100 % 0 

      
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา 

K) 
0 0 10,000 -100 % 0 

    คาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง             

      

โครงการปรับปรุงอาคารปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลแกใหญ 

0 0 0 100 % 200,000 

    คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)             

      
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา 

K) 
0 0 0 100 % 100,000 

รวมคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 1,334,000 5,077,800 6,074,803     6,669,000 

รวมงบลงทุน 1,334,000 5,077,800 6,074,803     6,669,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             
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    เงินอุดหนุนสวนราชการ             

      
อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค สาขา

สุรินทร 
494,000 0 0 0 % 0 

      
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด

สุรินทร 
114,763.02 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 608,763.02 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 608,763.02 0 0     0 

รวมงานกอสราง 1,942,763.02 5,077,800 6,074,803     6,669,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,330,100.21 10,160,412 9,875,040     10,453,240 

แผนงานการเกษตร             

งานสงเสริมการเกษตร             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      โครงการฝกอบรมสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 9,732 0 0 0 % 0 

      

โครงการเพ่ิมสวนหยอม สวนสาธารณะใหแก

ชุมชน เฉลิมพระเกยีรติเน่ืองในโอกาสมหา

มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

18,024 0 0 0 % 0 

      โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย 0 29,762 5,199 477.03 % 30,000 

รวมคาใชสอย 27,756 29,762 5,199     30,000 

รวมงบดําเนินงาน 27,756 29,762 5,199     30,000 

รวมงานสงเสริมการเกษตร 27,756 29,762 5,199     30,000 

งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ             

  งบดําเนินงาน             

  คาใชสอย             

    
รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ี

ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ 
            

      

โครงการแกไขปญหานํ้าเสียหวยทับพล 

ตําบลแกใหญ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

49,244 0 0 0 % 0 

      

โครงการปลูกปา และรักษาปา ตามแนว

พระราชดําริของพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถใน

รัชกาลท่ี 9 

6,864 0 0 0 % 0 

      โครงการปลูกปาและรักษาปา 0 15,132 50,000 0 % 50,000 
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
0 0 100,000 0 % 100,000 

รวมคาใชสอย 56,108 15,132 150,000     150,000 

รวมงบดําเนินงาน 56,108 15,132 150,000     150,000 

รวมงานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ 56,108 15,132 150,000     150,000 

รวมแผนงานการเกษตร 83,864 44,894 155,199     180,000 

รวมทุกแผนงาน 45,781,077.84 50,605,317.98 58,499,200     60,993,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร   จังหวัดสุรินทร 
         
ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 60,993,600 บาท แยกเปน  

แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 20,054,732 บาท 

  งบกลาง รวม 20,054,732 บาท 

   งบกลาง รวม 20,054,732 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสบทบกองทุนประกันสังคมในสวนของนายจางในอัตรารอย

ละ 5 ของคาจาง 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9 ลงวันท่ี

22 มกราคม 2557 เรื่อง การจายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง 

   

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน

พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 เพ่ือใหความคุมครองแกลูกจาง

ท่ีประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางาน

ใหแกนายจางโดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางท้ังป (มกราคม-

ธันวาคม) 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท0808.2/

ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

   

   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 13,658,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ์ไดรับในอัตราตาม

ข้ันบันได 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี

4) พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 2 
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   เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,068,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการท่ีมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ

ท่ีมาลงทะเบียนเพ่ิมเติม ผูพิการท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป ในอัตรา 800 บาท/

เดือน และผู พิการ ท่ี มีอายุต่ํ ากว า 18 ป  ในอัตรา1,000 บาท/เดือน  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย

ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553และ

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 1 

   

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 132,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเ งินสงเคราะห เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  รายละ 500 บาท/

เดือน และผู ท่ีมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพผูปวยเอดสท่ีมาลงทะเบียนเพ่ิมเติม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ

การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.2548 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 132 ลําดับท่ี 3 

   

   เงินสํารองจาย จํานวน 609,050 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีการปองกันและ

ยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉิน

เพ่ือบรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม ได เชน การ

ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย

หนาว วาตภัยอัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน และโรคระบาด 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนา ท่ีขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน พ.ศ.

2560 และเเกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

   

   รายจายตามขอผูกพัน    

    เงินชวยพิเศษพนักงานครู จํานวน 37,500 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินชวยพิเศษพนักงานครู รายนางฉวีวรรณ ชาวงษ    

    เงินบําเหน็จดํารงชีพพนักงานคร ู จํานวน 77,670 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จดํารงชีพพนักงานคร ูรายนางฉวีวรรณ ชาวงษ    

    เงินบําเหน็จตกทอดพนักงานครู จํานวน 222,330 บาท 

      
  เงินบําเหน็จตกทอดพนักงานครู รายนางฉวีวรรณ ชาวงษ 

 

   



49 
 

    เงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จํานวน 278,410 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญพนักงานครู จํานวน 2 ราย นางฉวีวรรณ  

ชาวงษ และนางสําเร็จ ชนะสุข 

   

    เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) จํานวน 605,872 บาท 

      

  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ในอัตรา

รอยละ 2 ของประมาณการรายรับตามขอบัญญัติฯ 

-เปนไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน

ท่ี มท 0808.5/ว 31 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

   

    เงินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 188,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนเ งินสมทบเขากองทุนหลักประกันสุขภาพตามประกาศ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเพ่ือดําเนินการดานตางๆ เชน  

คาจัดบริการดานสาธารณสุขเปนตน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 

   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 งานบริหารท่ัวไป รวม 11,801,380 บาท 

  งบบุคลากร รวม 8,952,480 บาท 

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,235,320 บาท 

   คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 532,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล

แกใหญ จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

จํานวน 2 อัตรา 

   

   คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล

แกใหญ จํานวน 1 อัตรา และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

จํานวน 2 อัตรา 

   

   คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ

จํ านวน 1 อัตรา  และรองนายกองคการบริหารส วนตํ าบลแกใหญ

จํานวน 2 อัตรา 
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล 

จํานวน 90,720 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลแก

ใหญจํานวน 1 อัตรา 

   

   
คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 2,521,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 1 อัตรา รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา

สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 24 อัตรา และเลขานุการสภา

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 

   

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,717,160 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 4,174,560 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลจํานวน 12 อัตรา ตามแผน

อัตรากําลัง การปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตั้งรองรับอัตราใหม ตามแผน

อัตรากําลังท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.อบต. จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน

ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน และ      

ตําเเหนง ประเภทอํานวยการ ระดับตน ตําเเหนงหัวหนาสํานักปลัดองคการ

บริหารสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจํา       

ตําเเหนงของพนักงานสวนทองถ่ิน 

   

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,308,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินเลื่อนข้ันคาจางตามผลการ

ปฏิบัติงานประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

จํานวน 11 อัตราและต้ังรองรับอัตราใหมท่ีผานความเห็นชอบ จาก ก.อบต.

จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง

ท่ัวไปเชน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ 
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  งบดําเนินงาน รวม 2,168,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 430,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 300,000 บาท 

      

  1. คาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการทางวินัย 

เ พ่ือจ ายเปนค าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนขอ เ ท็จจริ งหรื อ

คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานสวนตําบลท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง

ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินและมาตรฐาน

ท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย   

2. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ   

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณี

พิเศษ (โบนัส) ประจําป ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัด

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

3. คาตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย 

เ พ่ือจ ายเปนค าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย    

4. คาปวยการ อปพร. 

เพ่ือจายเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ

ปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง 

5. คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง ท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง 

6. คาตอบแทนคณะกรรมการ ตามระเบียบฯกฎหมาย หนังสือสั่งการ

กําหนด เชน คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ฯลฯ 

   

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน

ทองถ่ิน ลูกจางและพนักงานจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

   

   คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือเชาชื้อของพนักงานสวนตําบล สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการคาเชาบานตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ินฯ 
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   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบลสํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษา

บุตรตามระเบียบฯ 

   

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผูบริหารทองถ่ิน จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถ่ิน ผูมีสิทธิ์ไดรับ

สวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 

   

   คาใชสอย รวม 1,238,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

    คาโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาจัดทําปายประกาศ บอรดประชาสัมพันธขอมูล

ข า วสารของ  อบต .ประจํ าห มู บ าน  ค าจ า ง เ ขียนป ายหรื อ ทํ าป าย

ประชาสัมพันธหรือทําปายคัดเอาทประชาสัมพันธ หรือจัดทําเอกสาร

หรือ จุลสาร สื่อสิ่งพิมพเก่ียวกับการประชาสัมพันธงานในอํานาจหนาท่ีหรือ

กิจกรรมอ่ืนๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

   

    คาจางเหมาบริการ จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ

และอํานาจหนาท่ีตาง ๆ ของสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เชน จาง

เหมาปฏิบัติงานตามภารกิจอํานาจหนาท่ีตางๆ ฯลฯ 

   

    คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 20,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษาในกรณีตาง ๆ    

    คาถายเอกสาร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของสํานัก

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เชน คาถายรางฯขอบัญญัติองคการบริหาร

สวนตําบล การประเมินผลงานหรือผลการปฏิบัติงานประจําปสรุป               

คําบรรยาย เอกสารประชาสัมพันธเผยแพรตางๆ ฯลฯ พรอมรูปเลม 

   

    คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมรังวัดท่ีดิน ฯลฯ 
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   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  1.คาใชจายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีตาง ๆ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีทางศาสนา และรัฐพิธีตาง ๆ เชน พิธีลงนาม

ถวายพระพรงานพิธีเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ และงานทางรัฐพิธีอ่ืนๆ

ฯลฯ 

2.คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมราชการขององคกร

ปกครองสวนทอง ถ่ิน และใหหมายรวมถึงการประชุมทางไกลผาน

ดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหารในกรณีท่ีมีการประชุม

คาบเก่ียวม้ืออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย อ่ืนๆท่ีจําเปน เปนตน 

3.คาใชจาย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร 

เพ่ือจายเปนคาใชจาย คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหาร สําหรับกรณี

หนวยงานอ่ืนหรือบุคคลภายนอกเขาดูงานหรือตรวจเยี่ยมชมองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน หรือกรณีตรวจราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน การมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆในการ

เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

ตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลแกใหญ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และกา ร เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อบ รม ขอ ง เ จ า หน า ท่ี ท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ . 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)

พ.ศ. 2561 
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    คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน ,การฝกอบรม,การประชุมสัมมนา

ฯลฯ ของคณะผูบริหาร ,สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ,พนักงาน

สวนตําบล, พนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจางท่ัวไป และผู ท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติราชการ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)

พ.ศ.2561 

   

    คาใชจายในการรับเสด็จ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จ เชน คาใชจายในการประดับธงทิว และ

ตกแตงสถานท่ีรับเสด็จ คาอาหาร และคาเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาท่ีอารักขา

ถวายความปลอดภัยฯลฯ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการรับเสด็จ 

-เปนไปตามหนังสือดวนมาก ท่ี มท 0318/ว2795 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2540 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

   

    คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 490,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการ การเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน,สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด หรือใน

กรณีการดําเนินการเลือกตั้งซอม ผูบริหารทองถ่ิน,สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบล แทนตําแหนงท่ีวาง  

- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 4289 ลงวันท่ี 22

กรกฎาคม 2563 

   

    โครงการฝกอบรมการปลูกฝงคานิยมในการเปนขาราชการท่ีด ี จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมการปลูกฝง

คานิยมในการเปนขาราชการท่ีดี เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 148 ลําดับท่ี 12 
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โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภา

ทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ิน 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวน

ทองถ่ิน พนักงานจาง เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ

ท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 148 ลําดับท่ี 14 

   

    โครงการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถ่ิน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ีและ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 146 ลําดับท่ี 5 

   

    
โครงการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนและการปองกันการ

ทุจริต 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการใหความรูเรื่องการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการทุจริต เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัด

สถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 148 ลําดับท่ี 17 

   

    โครงการอบรมความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมความรูเบื้องตน

เก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ      

ท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 147 ลําดับท่ี 11 
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   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน วัสดุประเภทตางๆ ครุภัณฑตางๆขององคการบริหารสวน

ตําบลใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดีตามปกติ 

   

   คาวัสดุ รวม 500,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด

ยางลบ คลิปหนีบฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/        

ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

   

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา

สายไฟฟาปลั๊กไฟฟาสวิตชไฟฟาฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน

ปลอกหมอนหมอน ผาหม ผาปูโตะฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน

สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ฯลฯ ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน

น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว เวชภัณฑ ฯลฯ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ปุย วัสดุเพาะชํา พันธุสัตวปก

และสัตวน้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว อาหารสัตวฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน

แล ะสี  ฟ ล ม  ฟ ล ม ส ไ ลด  ภ าพถ า ย ด า ว เ ที ยม  ฯลฯ  ต ามหนั ง สื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล เมาส (Mouse) เมนบอรด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ

(Hub) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว1095 ลว 28

พฤษภาคม 2564 เ รื่ อ ง  รูปแบบและการจํ าแนกประเภทรายรับ -

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

  งบลงทุน รวม 680,900 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 680,900 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน    

    จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 47,200 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 8 ตู ราคาตูละ 5,900 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 
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2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3) คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ม า ต ร ฐ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต ส า ห ก ร ร ม (ม อ ก . )    

-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ  ธันวาคม 2563 

   ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง    

    จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 575,000 บาท 

      

  เพ่ือจาเปนคาจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดาขนาด 1 ตันขับเคลื่อน

2 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด

ไมต่ํากวา110 กิโลวัตต โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

(1) มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน 

(2) เปนรถชวงยาว 

(3) เปนกระบะสําเร็จรูป 

(4) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 

-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ  ธันวาคม 2563 

   

    จัดซ้ือจัดซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จํานวน 30,000 บาท 

   

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  
สังเขป ดังนี้  
1.โครงการหลังคาเหล็กบุสแตนเลส  
2.มีท่ีนั่งสองแถวและพนักพิงหลัง 
-ครุภัณฑดั งกลาว เปนครุภัณฑ ท่ีอยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ   แตมีความจําเปนตองใช เปนราคาตามทองตลาดหรือทองถ่ิน 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท  0808.2/ว1989  ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 "      

   

   ครุภัณฑงานบานงานครัว    

    จัดซ้ือเครื่องดูดฝุน จํานวน 15,200 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนค าจัด ซ้ือเครื่ องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตรจํานวน 1 เครื่อง

ราคา 15,200 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

1) สามารถดูดฝุนและน้ํา 

2) เปนราคาพรอมอุปกรณ 

-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ  ธันวาคม 2563 
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   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    

    จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multi function แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ จํานวน 7,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multi function แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง

ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ7,500 บาท

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

- เปนอุปกรณ ท่ี มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ

Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 

- เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)

จากโรงงานผูผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ

นาที(ppm)หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm) 

- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอนาที

(ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 

- มีความละเ อียดในการสแกนสู งสุ ด ไมน อยกว า1,200 x 600 หรื อ 

600x1,200 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผาน เครือขายไร

สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 39 ลําดับท่ี 13 
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    จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ จํานวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ แบบท่ี 3 จํานวน 1 เครื่อง ราคา 36,000 บาท คุณลักษณะ

พ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เปนสแกนเนอรชนิดปอนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document 

Feeder) ไดไมนอยกวา 60 แผน 

- สามารถสแกนเอกสารได 2 หนาแบบอัตโนมัติ 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ไดไมนอยกวา 60 ppm 

- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A4 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอย

กวา 1 ชอง 

- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร 

   

 งานบริหารงานคลัง รวม 4,391,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,692,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,692,500 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,242,920 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา ตามแผน

อัตรากําลัง การปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตั้งรองรับอัตราใหมตามแผน

อัตรากําลังท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับตําเเหนงประเภทอํานวยการ ระดับ

ตน ตําเเหนงผูอํานวยการกองคลัง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามบัญชีอัตรา

เงินประจําตําเเหนงของพนักงานสวนทองถ่ิน 

   

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 358,920 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินเลื่อนข้ันคาจางตามผลการ

ปฏิบัติงานประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางท่ัวไป

ตามแผนอัตรากําลัง จํานวน 3 อัตรา และตั้งรองรับอัตราใหมท่ีผานความ

เห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,660 บาท 
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  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง

ท่ัวไปเชน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ 

   

  งบดําเนินงาน รวม 1,575,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 420,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 300,000 บาท 

      

  1. คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบฯ และ

กฎหมายใหเบิกจาย เชน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงาน

กอสราง คาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะของคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ

ประกวดราคา ฯลฯ 

2. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ   

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณี

พิเศษ (โบนัส) ประจําป ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดกองคลัง 

   

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน

ทองถ่ินลูกจางและพนักงานจางของกองคลัง 

   

   คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท 

      
  ผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา

เชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน ฯ 

   

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง

คลังผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 

   

   คาใชสอย รวม 255,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

    คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาตักสิ่งปฏิกูลหรือสูบสุขา ของ อบต.แกใหญ    

    คาจางเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ

และอํานาจหนาท่ีตางๆ ของกองคลัง 

   

    คาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท 
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  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เชน รถราชการ ครุภัณฑกอสราง  ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย ครุภัณฑโรงงานฯลฯ 

   

    คาติดตั้งโทรศัพทหรือปรับปรุงระบบโทรศัพท/โทรสาร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางดําเนินการติดต้ัง เคลื่อนยาย ปรับปรุงระบบโทรศัพท

สํานักงาน การติดตั้งระบบโทรศัพทภายในสํานักงาน การติดตั้งตูสาขา การ

ติดตั้งระบบโทรศัพทตอบรับอัตโนมัติเพ่ือความสะดวกในการติดตอสื่อสาร ฯลฯ 

   

    คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของกอง

คลัง องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เชน คาถาย เอกสารจัดซ้ือจัดจาง

เอกสารสอบราคา หรือประกวดราคา ฯลฯ พรอมจัดรูปเลม  

   

    คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพ่ือความ

สะดวกขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงิน 

   

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืนๆ ในการ

เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

ตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และกา ร เ ข า รั บ กา ร ฝ กอบ รมขอ ง เ จ า หน า ท่ี ท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ .  2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี

4) พ.ศ.2561 

   

    คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน ของพนักงานสวนตําบล และ

พนักงานจางสังกัดกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ สําหรับการ

ประชุมสัมมนา หรือการเข ารับการฝกอบรมหลักสูตรต างๆฯลฯ  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4)

พ.ศ. 2561 

    คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับวาง

หรือมอบในงานพิธีหรือวันสําคัญตางๆ เชน วันปยมหาราช และ วันสถาปนา

ตางๆ ฯลฯ 

 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

   

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ 

   

   คาวัสดุ รวม 450,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด

ยางลบ คลิปหนีบ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

   

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สาย

ไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ฯลฯตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ีมท0808.2/ว  1095 ลว  28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามัน

เบนซิน น้ํามันเตา ถาน แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่องฯลฯตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม2564 

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล เมาส (Mouse) เมนบอรด (Main Board) เครื่องกระจายสัญญาณ

(Hub)ฯลฯตามหนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ท่ี  มท  0808.2/ว  1095

ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   คาสาธารณูปโภค รวม 450,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล และ

อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืนรวมถึงทรัพยสินตางๆท่ีอยูในความรับผิดชอบของ

องคการบริหารสวนตําบล แตไมรวมถึงไฟฟาสาธารณะประโยชน 

   

   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวน

ตําบลแกใหญ หรืออาคารสถานท่ีในการควบคุมดูแลขององคการบริหารสวน

ตําบลแกใหญ 

   

   คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการโทรศัพท เชน คาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี

และใหความหมายรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการดังกลาว เชน คาเชา

เครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯลฯ 

   

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย คาธรรมเนียมการ

โอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส

(GFMIS)ฯลฯ 

   

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสื่อสารและโทรคมนาคม โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ     

คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาวิทยุสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจาย

เก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสาร

อ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวีคาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เปนตน และให

หมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการฯ 
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   คาเชาพ้ืนท่ีเว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ จํานวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาเชาพ้ืนท่ีบริการเว็บไซด หรือจดโดเมนเนมของ อบต.แกใหญ    

  งบลงทุน รวม 123,500 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 123,500 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน    

    จัดซ้ือตูเหล็กกระจกบานเลื่อน จํานวน 18,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนคาจัด ซ้ือตู เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 หลังๆละ

6,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังนี้ 

ความกวาง 118.4 เซนติเมตร สูง 87.4 เซนติเมตร ลึก 40.6 เซนติเมตร

ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีอยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ   

แตมีความจําเปนตองใช เปนราคาตามทองตลาดหรือทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 

22 มิถุนายน 2552 

   

    จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 29,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5 ตู ราคาตูละ 5,900 บาท

โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 

1) มีมือจับชนิดบิด 

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

-เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก

งบประมาณ ธันวาคม 2563 

   

    จัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน 20,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑ

ท่ีอยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชเปน

ราคาตามทองตลาดหรือราคาทองถ่ิน  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22

มิถุนายน 2552 
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    จัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 10,000 บาท 

    

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว ครุภัณฑดังกลาวเปน

ครุภัณฑท่ีอยูนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใช 

เปนราคาตามทองตลาดหรือราคาทองถ่ิน  

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22

มิถุนายน 2552 

   

   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    

    เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 46,000 บาท 

      

  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน

2 เครื่องๆละ 23,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง

จํานวน 1 หนวย 

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวม

ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB - มีหนวยประมวลผล

เพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ ง หรือดีกวา ดังนี้   

1) มีหนวยประมวลผลเ พ่ือแสดงภาพติดตั้ งอยูบนแผงวงจรหลัก ท่ี มี

ความสามารถในการใช หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไม

นอยกวา 2 GB 

2) มีหน วยประมวลผล เ พ่ือแสดงภาพ ท่ี มีความสามารถในการใช

หน ว ยคว ามจํ า หลั ก ใ นก า ร แสด ง  ภ าพขนาด ไม น อ ย กว า  2 GB  

– มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย

กวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเ ก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุ ไมนอย

ก ว า  1 TB ห รื อ  ช นิ ด  Solid State Drive ข น า ด ค ว า ม จุ ไ ม น อ ย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มี  DVD-RW หรือดีกว า  แบบติดตั้ งภายใน (Internal) หรือภายนอก

(External) จํานวน 1 หนวย 

 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface)แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
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- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080)  

- ส าม า ร ถ ใ ช ง า น  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) แ ล ะ  Bluetooth 

เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 130,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

    คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือเปนคาใชจายในการเติมผงเคมีแหงถังดับเพลิงและอัดแรงดันตลอดจน

อุปกรณเครื่องดับเพลิง เชน มาตรวัดแรงดัน สายฉีดผงเคมี ฯลฯ 

   

   คาวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน

สายไมล  เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ฯลฯ           

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม

2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ

รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง สายสง

น้ําดับเพลิง ทอดูดน้ํา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

   

 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 280,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 280,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    
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    โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี

และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 131 ลําดับท่ี 3 

   

    โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนคา ใชจ ายตามโครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ

อัคคีภัย เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี  146 ลําดับท่ี 4 

   

    
โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวน

ตําบลแกใหญ 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา

ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เชน คาอาหารวางพรอม

เครื่องดื่ม คาอาหาร คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆ           

ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.

2563 หนาท่ี 3 ลําดับท่ี 1 

   

    โครงการฝกอบรมใหความรูสรางเสริมศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูสรางเสริมศักยภาพ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เชน      

คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 131 ลําดับท่ี 5 

   

แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,209,140 บาท 
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  งบบุคลากร รวม 2,000,640 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,000,640 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,067,640 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ตามแผน

อัตรากําลัง การปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตั้งรองรับอัตราใหมตามแผน

อัตรากําลังท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับ

ตนตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 อัตรา

จํานวน 12 เดือน ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําเเหนงของพนักงานสวน

ทองถ่ิน 

   

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 771,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินเลื่อนข้ันคาจางตามผลการ

ปฏิบัติงานประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไป ตามแผนอัตรากําลัง จํานวน 6 อัตรา และตั้งรองรับอัตราใหมท่ีผาน

ความเห็นชอบ จาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 120,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง

ท่ัวไป เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ 

   

  งบดําเนินงาน รวม 2,118,500 บาท 

   คาตอบแทน รวม 380,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 200,000 บาท 

      

  1. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ เพ่ือ

จายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณี

พิเศษ (โบนัส) ประจาํป ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

2. คาตอบแทนคณะกรรมการ ฯลฯ 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆท่ี อบต.ตั้งข้ึน ฯลฯ และมี

สิทธิ์ไดรับคาตอบแทนตามกฎหมายกําหนด 

   

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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   คาเชาบาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบาน หรือเชาซ้ือ ของพนักงานสวนตําบล สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการคาเชาบานตาม

ระเบียบฯ 

   

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร    

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล กอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผูมีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการเงินชวยเหลือ

การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 

   

   คาใชสอย รวม 1,218,500 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

    คากําจัดขยะหรือสิ่งปฎิกูล จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด       

กองการศึกษา อบต.แกใหญ 

   

    คาจางเหมาบริการ จํานวน 648,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจ และ

อํานาจหนาท่ีตางๆ ของ อบต.แกใหญ เปนการจางเหมาเฉพาะงานหรือ

ภารกิจท่ีตองทําของกองการศึกษา อบต.แกใหญ 

   

    คาเชาทรัพยสิน จํานวน 2,500 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาเชาทรัพยสิน (ท่ีดิน) วัดจอมสุรินทร เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานตะครอ สังกัด กองการศึกษา อบต.แกใหญ 

   

    คาถายเอกสาร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการของกอง

การศึกษา อบต.แกใหญ เชน คาถายเอกสารการประชุม เอกสารงานวิชาการ

ตางๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ฯลฯ 

   

    คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 3,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกองการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

   

    คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาจางเย็บหรือเขาปกหนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ

ราชการของกองการศึกษา อบต.แกใหญ  เชน ระเบียบ ฯ ขอกฎหมายตาง ๆ
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การประเมินผลงานหรือผลการปฏิบัติงานประจําป รายงานการประชุม

รายงานการตรวจสอบภายใน สรุปคําบรรยาย เอกสารเผยแพร เอกสารงาน

วิชาการตางๆ และเอกสารอ่ืน ๆ ฯลฯ 

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  1.คาใชจายในการดําเนินการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ตั้งไว 10,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการจัด

ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหหมายรวมถึงการ

ประชุมทางไกลผานดาวเทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารใน

กรณีท่ีมีการประชุมคาบเก่ียวม้ืออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอ่ืนๆ ท่ี

จําเปน  เปนตน 

2.คาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ ตั้งไว  5,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจาย

ในพิธีเปดอาคารตาง ๆ ในสังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.คาใชจายในพิธีทางศาสนา ตั้งไว  5,000  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธี

ทางศาสนาท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการทางศาสนาของ กองการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และ

พนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะในการเดินทาง

คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และกา ร เ ข า รั บ ก า ร ฝ ก อบ รม ขอ ง เ จ า หน า ท่ี ท อ ง ถ่ิ น  พ . ศ . 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4)

พ.ศ. 2561 

   

    คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สังกัด

กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ สําหรับการประชุมสัมมนา

หรือเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี

4) พ.ศ.2561 

    โครงการจัดแสดงผลงานนักเรียน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดแสดงผลงานนักเรียน เชน   

คาปาย คาวัสดุคาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน    

การจัดการแขง ขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขง ขันกีฬา

ของ อปท. พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 155 ขอ 26 

   

    โครงการนิเทศติดตามและประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการนิเทศติดตามและประเมินศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก เชน คาปาย  คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ        

ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ

จั ดกา รแข ง ขัน กีฬาและการส งนั ก กีฬา  เข า ร วมการแข ง ขั น กีฬา

ของ อปท. พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 155 ขอ 27 

   

    โครงการฝกอบรมการจัดทําสื่อและนวัตกรรมการสอน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการจัดทําสื่อและ

นวัตกรรมการสอน เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ   

ท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 155 ขอ 29 

   

    โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ีและ

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการฝกอบรม 

- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 155 ขอ 30 
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    โครงการวันเด็กเเหงชาติ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันเด็กแหงชาติ

ประจําป พ.ศ.2565 เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี คาของรางวัล

คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงานการ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 154 ลําดับ 19 

 

   

    โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เชน คาปาย คาวัสดุ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ         

ท่ีเก่ียวของ คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 145 ลําดับ 10 

   

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 150,000 บาท 

   คาวัสดุ รวม 370,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด

ยางลบ คลิปหนีบ ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 

ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูท่ีนอน

ปลอกหมอนหมอน ผาหม ผาปูโตะฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
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   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน

สายไมล เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียนฯลฯ         ตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม2564 

เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน

น้ํายาตางๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแกว เวชภัณฑฯลฯ ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง

รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจาย

ประจาํปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง    

สายเคเบิล เมาส(Mouse) เมนบอรด(Main Board)เครื่องกระจายสัญญาณ

(Hub)ฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว

28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ -

รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   คาสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการและคาใชกระแสไฟฟา เชน คาใชกระแสไฟฟาสําหรับ

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอ่ืนๆ ภายใตการดูแลรับผิดชอบของ

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   

   คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการและคาธรรมเนียมใชน้ําประปา เชน คาใชน้ําประปา

สําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอาคารอ่ืนๆท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาโทรสาร คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง

อินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ
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ดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการ

ดังกลาว และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการฯ 

  งบลงทุน รวม 90,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 90,000 บาท 

   ครุภัณฑสํานักงาน    

    จัดซ้ือจอรับภาพพรอมขาตั้ง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เ พ่ื อ จ า ย เ ป น ค า จั ด ซ้ื อ จอรั บภ าพพร อมข าตั้ ง   ขน าด เ ส นทแย ง

มุม 120 นิ้ว จํานวน 1 จอ ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภัณฑท่ีอยูนอกเหนือบัญชี

ราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใช เปนราคาตามทองตลาด

หรือราคาทองถ่ิน 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ีมท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี22

มิถุนายน 2552 

   

   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส    

    จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

      

  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  สําหรับงานสํานักงาน  เพ่ือใชงานสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกองการศึกษา อบต.แกใหญจํานวน 5 เครื่องๆละ

16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2  core) โดย

มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 1.0 GHz และมีเทคโนโลยี

เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง

จํานวน  1  หนวย 

2) ห น ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง (CPU) มี ห น ว ย ค ว า ม จํ า

แบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอย

กวา  4  MB 

3) มีหนวยความจําหลัก  (RAM)  ชนิด  DDR4  หรือดีกวา  ขนาดไมนอย

กวา  4  GB 

4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA  หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย

กว า   1  TB  หรื อ   ชนิ ด   Solid  State  Drive  ขนาดความจุ ไม น อย

กวา  250  GB  จํานวน  1  หนวย 

5) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา  1,366 x   768  Pixel  และ

มีขนาดไมนอยกวา  12  นิ้ว 

6) มีชองเชื่อมตอ  (Interface)  แบบUSB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา  3  ชอง 
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7) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

8) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

9) ส าม า ร ถ ใ ช ง า น ได ไ ม น อ ย กว า  Wi-fi (lEEE 502.11b,g,n,ac)แล ะ

Bluetooth 

-เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร 

 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,086,108 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,000,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,000,000 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,300,000 บาท 

      

  เ พ่ือจายเปนเ งินเดือนใหแกขาราชการครูผูดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา           

ตามแผนอัตรากําลัง การปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตั้งรองรับอัตราใหม

ตามแผนอัตรากําลังท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินวิทยฐานะใหแกขาราชการครู ตําเเหนงครูชํานาญการ คศ.

2 จํานวน 4 อัตรา ตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน

ประจําตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

   

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 460,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินเลื่อนข้ันคาจางตามผลการ

ปฏิบัติงานประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจตามแผนอัตรากําลัง

จํานวน 3 อัตรา และตั้งรองรับอัตราใหมท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.

จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง

ท่ัวไป เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ 

   

  งบดําเนินงาน รวม 3,314,108 บาท 

   คาตอบแทน รวม 20,000 บาท 

   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

 

 

   



77 
 

    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับขาราชการครู ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก สังกัด กองการศึกษา อบต.แกใหญ 

   

   คาใชสอย รวม 1,685,500 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการครู ผูดูแลเด็ก

และพนักงานจาง สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน คาเบี้ย

เลี้ยง คาพาหนะในการเดินทาง คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)

พ.ศ.2561 

   

    คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนของขาราชการครู ผูดูแลเด็กและพนักงานจาง

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สําหรับการประชุมสัมมนา หรือ

เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี4)

พ.ศ.2561 

   

    โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,585,500 บาท 

      

  1. คาสนับสนุนอาหารกลางวัน ตั้งไว  926,100 บาท 

เ พ่ือจ ายเปนคาสนับสนุนอาหารกลางวันให กับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก              

ในสังกัด อบต.แกใหญ อัตราคนละ 21 บาท จํานวน 245 วัน จํานวน 4 ศูนย 

2. คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้งไว 306,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย คาวัสดุรายหัวเด็กปฐมวัย คา

วัสดุรายหัวเด็ก จํานวน 4 ศพด.ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแก

ใหญ คนละ1,700 บาท   

3. คาหนังสือเรียน ตั้งไว 36,000  บาท 
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เพ่ือจายเปนคาหนังสือเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) ในสังกัด

อบต.แกใหญ จํานวน 4 ศูนย  ในอัตราคนละ 200 บาท/ป  

4. คาอุปกรณการเรียน  ตั้งไว  36,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาอุปกรณการเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป)       

ในสังกัด อบต.แกใหญ จํานวน 4 ศูนย  ในอัตราคนละ 200บาท/ป        

5. คาเครื่องแบบนักเรียน  ตั้งไว  54,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ป) ใน

สัง กัด อบต.แกใหญ  จํานวน 4 ศูนย   ในอัตราคนละ 300 บาท/ป     

6. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งไว  77,400  บาท 

เพ่ือจายเปนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก(อายุ3-5ป)ใน

สั ง กัด อบต.แกใหญ  จํ านวน 4 ศูนย  ในอัตราคนละ 430 บาท/ป    

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924  ลง

วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 154  ลําดับท่ี 22 

   คาวัสดุ รวม 1,608,608 บาท 

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,608,608 บาท 

      

  1. ค า จั ด ซ้ื อ อ า ห า ร เ ส ริ ม  (น ม )  สํ า ห รั บ โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด  ส พ ฐ . 

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ในระดับชั้น เด็กเล็กชั้นอนุบาล และ

ชั้น ป.1 ถึงชั้น ป.6 จํานวน 260 วัน ใหแกโรงเรียนจํานวน 4 แหง ตามขอมูล

จํานวนเด็ก อัตราจัดสรรคนละ 7.37 บาทและเปนเงิน 1,264,692 บาท

รายละเอียดดังนี้ 

(1) คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานแกใหญ  จํานวน 260 วันๆละ

7.37 บาท เปนเงิน 517,374 บาท 

(2) คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานนาเกา  จํานวน 260 วันๆละ

7.37 บาท เปนเงิน 268,268 บาท 

(3) คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานแกนอย จํานวน 260 วันๆละ

7.37 บาท เปนเงิน 258,687 บาท 

(4) คาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนบานจักจรูก จํานวน 260 วันๆละ

7.37 บาท เปนเงิน 220,363 บาท 

2. คาจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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เ พ่ือจ ายเปนคาจัด ซ้ืออาหารเสริม(นม)สําหรับ ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก                   

ในสังกัด อบต.แกใหญ จํานวน 4 ศูนย จํานวน 260 วัน อัตราจัดสรรคนละ

7.37 บาทเปนเงิน 344,916 บาท รายละเอียดดังนี้ 

(1) คาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบานแกใหญ 260 วันๆ

ละ 7.37 บาท เปนเงิน 105,391 บาท 

(2) ค าอาหาร เสริ ม (นม ) ศูนย พัฒนา เด็ ก เล็ ก โ ร ง เ รี ยนบ านนา เกา

จํานวน  260 วัน ๆ ละ 7.37 บาท เปนเงิน 86,229 บาท 

(3) คาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตะครอ จํานวน 260 วันๆละ

7.37 บาท เปนเงิน  67,067 บาท 

(4) คาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.แกใหญ จํานวน 260 วันๆ

ละ 7.37 บาท เปนเงิน 86,229 บาท 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 154  ลําดับท่ี 20 

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,772,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 2,772,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ    

    อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานแกนอย จํานวน 567,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานแกนอย

สั ง กั ด  สํ า นั ก ง า นค ณะก ร ร มกา รก า ร ศึ กษา ข้ั น พ้ื น ฐ าน  (สพ ฐ . ) 

จํานวน 200 วันๆละ21 บาท ตอคน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 154  ลําดับท่ี 21 

   

    อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานแกใหญ จํานวน 1,134,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานแกใหญ สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)จํานวน 200 วันๆละ21 

บาท ตอคน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 154  ลําดับท่ี 21 
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    อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานจักจรูก จํานวน 483,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานจักจรูก สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วันๆละ

21 บาท ตอคน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 154 ลําดับท่ี 21 

   

    อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียนบานนาเกา จํานวน 588,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนบานนาเกา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 200 วันๆละ

21 บาทตอคน 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 154 ลําดับท่ี 21 

   

แผนงานสาธารณสุข 

 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 798,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 538,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 120,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินท่ีมีสิทธิไดรับเงิน

คาตอบแทน จํานวน 2 คนๆละ5,000 บาท ท่ีไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการ

ปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงจากผูบริหารทองถ่ินตาม

หลักเกณฑเง่ือนไข และอัตราท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว4253    

ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562 

   

   คาใชสอย รวม 418,000 บาท 

   

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
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    คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว จํานวน 13,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว ตัวละ 6 บาท/

ปจํานวน 2 ครั้ง/ป ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บาตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

   

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษสุนัขบา จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษ

สุนัขบา เชน คาปาย คาวัสดุ คาวัคซีน และอุปกรณการฉีด เครื่องมืออุปกรณ

ในการทําหมันคุมกําเนิดสุนัข แมว และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของฯลฯ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562   

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี 139 ลําดับท่ี 5 

   

    โครงการฝกอบรมใหความรูสิทธิของผูบริโภค จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมใหความรูสิทธิของ

ผูบริโภค เชน คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม

คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ  

-เปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยค า ใช จ าย ในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 138 ลําดับท่ี 2 

   

    โครงการรณรงคปองกันและกําจัดยุงลาย จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคปองกันและกําจัด

ยุงลาย เชน คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ  

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 139 ลําดับท่ี 6 

   

    โครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลแกใหญ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลแกใหญ เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาจัด

สถานท่ีและคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของฯลฯ 
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-เปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยค า ใช จ าย ในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)  หนาท่ี 143 ลําดับท่ี 3 

    

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมาร ี

จํานวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ศาสตาจารย ดร.สมเด็จพระเจา ลูกเธอเจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประจําปงบประมาณ 2564 เชน     

คาวัคซีน คาวัสดุอุปกรณการฉีด เครื่องมืออุปกรณในการทําหมันคุมกําเนิด

สุนัข แมว และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล

พ . ศ .  2537แ ล ะ ท่ี แ ก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง  (ฉ บั บ ท่ี  7) พ . ศ . 2562   

-เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว0120   

ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 

-เปน ไปตามหนั งสือกรมส ง เสริมการปกครองทอง ถ่ิน ด วน ท่ีสุ ด ท่ี  

มท 0810.5/ว1092 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 138 ลําดับท่ี 3 

   

    โครงการอบรมหลักสูตรดานสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบการดานอาหาร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมหลักสูตรดานสุขาภิบาล

อาหารสําหรับผูประกอบการดานอาหาร เชน คาปายคาวัสดุอุปกรณ

คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ 

-เปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยค า ใช จ าย ในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 34 ลําดับท่ี 5 

   

    โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019เชน คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางพรอม

เครื่องดื่ม คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของฯลฯ 

-เปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยค า ใช จ าย ในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 34 ลําดับท่ี 4 

  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรประชาชน    

    อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการตามพระราชดําริ ดานสาธารณสุข จํานวน 260,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบาน หมูท่ี1-13 หมูบานละ 20,000 บาท   

ในการดําเนินการตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 140 ลําดับท่ี 10 

   

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 110,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    โครงการจัดตั้งชมรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแกใหญ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดตั้งชมรมสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบลแกใหญ เชน คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร

วางพรอมเครื่องดื่ม คาอาหารและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

-เปน ไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยค า ใช จ าย ในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 33 ลําดับท่ี 1 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรการกุศล    

    อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ท่ีขอรับเงินอุดหนุนตาม

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการใหการสงเคราะหแกราษฎรท่ีประสบความ
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ทุกขยากเดือดรอนและผูดอยโอกาส ตลอดท้ังชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2565   

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 136 ลําดับ

ท่ี 12 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 60,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    
โครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูสังคม

ผูสูงอาย ุ

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาจัด

สถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค า ใชจ าย ในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 137 ลําดับท่ี 17 

   

    โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการนวดแผนไทย จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการนวดแผนไทย

เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค า ใชจ าย ในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 128 ลําดับท่ี 7 

   

    
โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรการทํายาหมองสูตรรอนการทํายา

หมองสูตรเย็น น้ํามันทาผม (แฮรโคท) 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพหลักสูตรการทํายา

หมองสูตรรอนการทํายาหมองสูตรเย็น น้ํามันทาผม (แฮรโคท) เชน คา

ปาย ค าวัสดุ อุปกรณค าจัดสถานท่ี และคา ใชจ าย อ่ืนๆท่ี เ ก่ียวของ  

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยค า ใชจ าย ในการ
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ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 128 ลําดับท่ี 6 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 340,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 340,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน ตานยาเสพติด จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตาน

ยาเสพติด เชน คาเงินรางวัลชนะการแขงขัน คากรรมการตัดสิน คาจัดเตรียม

สถานท่ี คาปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนในการจัดการ

แขงขัน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 141 ลําดับท่ี 2 

   

    โครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.แกใหญ จํานวน 4 ศูนย เชน คาเงินรางวัลและ

เหรียญรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาเครื่องเสียง คาจัดเตรียมสถานท่ีคา

ปายโครงการ คาวัสดุอุปกรณตางๆท่ีจําเปนในการจัดการแขงขันฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  152  ลําดับท่ี 7 

   

 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 100,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 100,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ 
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    โครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมการอนุรักษประเพณีวัน

ลอยกระทง ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ เชน คาจัดสถานท่ี คาวัสดุ

อุปกรณคาปายโครงการ และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  144 ลําดับท่ี 5 

   

    โครงการหลอเทียนพรรษาเพ่ือสืบสานประเพณีวันเขาพรรษา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการหลอเทียนพรรษาเพ่ือสืบสาน

ประเพณีวันเขาพรรษา ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  เชน            

คาวิทยากร คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาจัดสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณ คาปาย

โครงการ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ

จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี  144 ลําดับท่ี 6 

   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,784,240 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,144,240 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,144,240 บาท 

   เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,715,280 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ตามแผน

อัตรากําลัง การปรับปรุงเงินเดือนประจําป และตั้งรองรับอัตราใหมตามแผน

อัตรากําลังท่ีผานความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 21,960 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิหรือเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ เงินเพ่ิม

อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
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   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงสําหรับตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับ

ตนตําแหนงผูอํานวยการกองชาง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตามบัญชีอัตรา

เงินประจําตําเเหนงของพนักงานสวนทองถ่ิน 

   

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 335,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน เงินเลื่อนข้ันคาจางตามผลการ

ปฏิบัติงานประจําป ใหแกพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจาง

ท่ัวไป ตามแผนอัตรากําลัง จํานวน 2 อัตรา และตั้งรองรับอัตราใหมท่ีผาน

ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จังหวัดสุรินทร 

   

   เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง

ท่ัวไป เชน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวฯลฯ 

   

  งบดําเนินงาน รวม 1,640,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 340,000 บาท 

   คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 250,000 บาท 

      

  1. เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ  

เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณี

พิเศษ(โบนัส)ประจําปของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางสังกัดกองชาง 

2. คาตอบแทนผูควบคุมงาน 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูควบคุมงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน

จางท่ีปฏิบัติงานตามคําสั่ง 

   

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน

ทองถ่ินลูกจางและพนักงานจางของกองชาง 

   

   คาเชาบาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเชาบานหรือเชาชื้อของพนักงานสวนตําบล กองชาง ผูมีสิทธิ์

ไดรับสวัสดิการคาเชาบานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน

ของขาราชการสวนทองถ่ินฯ 

   

   

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
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    เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล กองชาง ผูมี

สิทธิ์ไดรับสวัสดิการเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ 

   

   คาใชสอย รวม 900,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ    

    คาจางสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสํารวจออกแบบ คาควบคุมงาน ท่ีจายใหเอกชน นิติบุคคล

หรือคณะบุคคลภายนอก หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 4044 ลงวันท่ี10 กรกฎาคม 2563 

   

    คาจางเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน ตามภารกิจและ

อํานาจหนาท่ีตางๆ ของ อบต. เชน คาจางเหมาทดสอบคุณภาพน้ํา คาจาง

เหมาตัดหญาและตัดตนไมริมทาง ฯลฯ 

   

    คาถายเอกสาร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาถายเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานราชการของ

กองชาง เชน คาถายเอกสารจัดซ้ือจัดจาง เอกสารสอบราคา ประกวดราคา

แบบแปลน ตาง ๆ ฯลฯ 

   

    คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปกหนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติราชการของกองชาง เชน ระเบียบฯขอกฎหมายทางการชาง การ

ประเมินผลงานหรือสรุปคําบรรยาย เอกสารเผยแพรตางๆ ฯลฯ 

   

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก

ราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน

จางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป ผูท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไป

ปฏิบัติราชการ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 
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-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)

พ.ศ. 2561 

    คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการลงทะเบียน ,การฝกอบรม,การประชุมสัมมนา

ฯลฯ ของคณะผูบริหาร ,สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ,พนักงาน

สวนตําบล, พนักงานจางตามภารกิจ,พนักงานจางท่ัวไป และผู ท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหไปปฏิบัติราชการ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)

พ.ศ.2561 

   

    โครงการจัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวมสุรินทร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวมสุรินทรใน

การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชนและการวางผังชุมชนการพัฒนา

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูดานการวางผังเมืองรวม

ชุมชน งานอาคารงานพัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศน 

-เปนไปตามกฎกระทรวงใหใชบังคับเมืองรวมจังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2556 

   

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตามปกติ เชน วัสดุประเภทตางๆคาบํารุงรักษาครุภัณฑ คาซอมแซมถนน  

คาซอมแซมท่ีดินและสิ่งกอสรางฯลฯขององคการบริหารสวนตําบลใหอยูใน

สภาพท่ีใชงานไดดีตามปกต ิ

   

   คาวัสดุ รวม 400,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกาไมบรรทัด

ยางลบ คลิปหนีบฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/

ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ฟวส สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา

สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตชไฟฟา ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุกอสราง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรง

ทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว ทราย สังกะสี ฯลฯตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ

จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน

สายไมล  เพลา ตลับลูกปน น้ํา มันเบรก อานจักรยาน หัวเ ทียนฯลฯ          

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท0808.2/ว1095 ลว 28 พฤษภาคม

2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณ

รายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สาย

เคเบิล เมาส(Mouse) เมนบอรด(Main Board)เครื่องกระจายสัญญาณ

(Hub)ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลว 28

พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย

งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   

 งานกอสราง รวม 6,669,000 บาท 

  งบลงทุน รวม 6,669,000 บาท 

   คาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 6,669,000 บาท 

   

คาติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ ซ่ึงเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานท่ี

ราชการ พรอมการกอสราง หรือภายหลังการกอสราง 
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    โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 8 บานหนองธาตุ จํานวน 95,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปาหมูบาน หมูท่ี 8   

บานหนองธาต ุจํานวน 1 แหง พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ชุด รายละเอียด

ตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2563 หนาท่ี 28 ลําดับท่ี 10 

   

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ    

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย จากถนน 

214 ไปบานนางสุภา สนทอง 

จํานวน 355,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            หมู

ท่ี  5 บ า นต ร ะแบกน อ ย  จ ากถนน  214 ไ ปบ า นน า งสุ ภ า  สนทอง            

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ื น ท่ี ค อ น ก รี ต ไ ม น อ ย ก ว า  688 ต า ร า ง เ ม ต ร  พ ร อ ม ป า ย

โครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 21 

   

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานแกใหญ จากบานนาย

แกด สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี1 

บานแกใหญ จากบานนายแกด สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน ปริมาณงาน ขนาด

กวาง 4 เมตร ยาว 229 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย

กวา 916 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ0.30 ม.วางทอลอดถนน

ค.ส.ล.แบบกลมเสนผานศูนยกลาง 0.60x1.00 เมตรจํานวน 10 เมตร พรอม

ปายโครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 18 ลําดับท่ี 3 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานจบกงาม เสนบานนาง

บุญลาม สามิบัติไปบานนางสมจิตร สําราญ 

จํานวน 266,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11

บานจบกงาม เสนบานนางบุญลาม สามิบัติไปบานนางสมจิตร สําราญ 

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว  162 เมตร หนา0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 486 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ

0.20 เมตร วางทอลอดถนน ค.ส.ล.แบบกลมเสนผานศูนยกลาง 0.40 x1.00

เมตร จํานวน 6 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ชุดรายละเอียดตามแบบ อบต.

แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 24 ลําดับท่ี 47 

   

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานจบกงาม เสนบานนาง

สังวาลย โกสียรัตนไปบานนายเกษม ดวงมณี 

จํานวน 242,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี11

บานจบกงาม เสนบ านนางสั งวาลย  โกสี ย รั ตน ไปบ านนายเกษม  

ดวงมณี ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4 เมตรยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 400 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ

0.50 เมตร  ว างท อลอดถนน ค .ส . ล . แบบกลมเส นผ าน ศูนย กลาง

0.60 x 1.00 เมตร จํานวน7 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ชุด รายละเอียด

ตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 24 ลําดับท่ี 46 

   

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานแกนอย เสนบานนาง

นงนภัส อดทน 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานแกนอย 

เ ส นบ า นน า ง น งนภั ส  อด ทน  ป ริ ม าณ ง านขนาดก ว า ง  3 เ มต ร                               

ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 363 ตาราง
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เมตร ทอกลมเสนผานศูนยกลาง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 6 เมตร พรอมปาย

โครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต. แกใหญกําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 20 ลําดับท่ี 10 

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานแกนอย เสนบานนาย      

สุเทพ บุญสุยา ไปถนนเลี่ยงเมืองใหม 

จํานวน 299,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี2 

บ านแกนอย  เส นบ านนายสุ เทพ บุญสุย า  ไปถนนเลี่ ย ง เ มือง ใหม 

ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 141 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 564 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ

0.20 ม.พรอมปายโครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ

กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 19 ลําดับท่ี 8 

   

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 บานจักจรูก เสนกระทอม

นางสุพิน สาลีทองไปบานนายสมัย สาลีทอง 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 3 

บ า น จั ก จ รู ก เ ส น ก ร ะ ท อมน า งสุ พิ น  ส า ลี ท อ ง ไปบ า นน ายส มั ย   

สาลีทอง ปริมาณงาน ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 319 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมี พ้ืน ท่ีคอนกรีตไมนอยกว า 957 ตารางเมตร วางทอลอดถนน

ค.ส.ล. แบบกลมเสนผานศูนยกลาง 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 5 เมตร พรอม

ปายโครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 20 ลําดับท่ี 15 

   

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย จากราน

ตระแบกช็อปถึงสุดซอย 

จํานวน 112,000 บาท 
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  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5

บานตระแบกนอย จากรานตระแบกช็อปถึงสุดซอย ปริมาณงานขนาด

กวาง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย

กวา 210 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.

แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 20 

   

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 บานนาเกา เสนโรงเรียนบาน

นาเกาไปหมูท่ี 11 

จํานวน 462,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6

บานนาเกา เสนโรงเรียนบานนาเกา ไปหมูท่ี 11 ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4

เมตร ยาว  197 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา

788 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร วางทอลอดถนน

ค.ส.ล.แบบกลมเสนผานศูนยกลาง0.40 x1.00เมตร จํานวน12 เมตรพรอม

ปายโครงการ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 29 

   

    
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองธาตุ เสนบานนาง

ฉลวย ท่ีอุปมา 

จํานวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 

บ านหนองธ าตุ  เ ส นบ านนา งฉลวย  ท่ี อุปมา  ปริ ม าณงาน  ขนาด

กวาง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอย

กวา 750 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.20 ม.พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 32 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานตาเตน เสนถนนลาดยาง

ตาเตน - บานระไซร ตําบลนาดี ไปเขตบานระเภาร ตําบลทาสวาง 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ท่ี 9 บานตาเตน เสนถนนลาดยางตาเตน - บานระไซร ตําบลนาดี ไปเขต

บานระเภาร ตําบลทาสวาง ปริมาณงาน ขนาดกวาง 4 เมตรยาว 215 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คอนกรีตไมนอยกวา 860 ตารางเมตร ไหลทาง

ลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร วางทอลอดถนน ค.ส.ล. แบบกลมเสนผาน

ศูนยกลาง0.40 x 1.00 เมตรจํานวน7 เมตร พรอมปายโครงการ 1 ชุด

รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 23 ลําดับท่ี 36 

   

    
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูท่ี 10 บานแกใหญ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุม

หนองเสือ 

จํานวน 498,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูท่ี 10 บานแก

ใหญ จากแยก ไอ ที วี ถึงคุมหนองเสือ ปริมาณงาน รางระบายน้ํากวาง 0.30

เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาวรวม 175 เมตร ฝาปดค.ส.ล. จํานวน 437 ฝา

บอพักน้ํา ค.ส.ล.พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก จํานวน 2 บอ,พรอมปาย

โครงการ จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด  

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 25 ลําดับท่ี 45 

   

    
โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูท่ี 13 บานตะครอใหม จากสามแยกหมอ

สุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม 293 

จํานวน 427,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคากอสรางโครงการกอสรางระบบระบายน้ํา หมูท่ี 13 บาน

ตะครอใหม จากสามแยกหมอสุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเลี่ยงเมืองใหม 293

ปริมาณงาน วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.แบบกลมเสนผานศูนยกลาง 0.40x1.00 

เมตร จํานวน169 เมตร บอพักน้ํ าค.ส.ล.พรอมฝาปดตะแกรงเหล็ก 

จํานวน 19 บอ พรอมปายโครงการจํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.

แกใหญ กําหนด 
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-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 25 ลําดับท่ี 55 

    
โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย 

จากบานนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 

จํานวน 73,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี

5 บานตระแบกนอย จากบานนางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 ปริมาณงาน ขนาด

กวางเฉลี่ย 1.02 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไมนอยกวา 126.48 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 20 

   

    
โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมูท่ี 12 บานแกใหญ จากบานนายวิโรจน 

คงครบ ถึงถนนชาง 

จํานวน 448,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก หมูท่ี 12 บาน

แ ก ใ ห ญ จ า ก บ า น น า ย วิ โ ร จ น  ค ง ค ร บ  ถึ ง ถ น น

ชาง กวาง 3.50 ม. ยาว 516 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดินถมบดอัด

แนน จํานวน 908 ลูกบากศเมตร ปริมาณหินคลุกบดอัดแนน จํานวน 188 ลูก

บากศ เมตร วางทอลอดถนน ค .ส .ล .แบบกลมเสนผ าน ศูนยกลาง

0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 18 เมตร พรอมปายโครงการจํานวน 1 ชุด

รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 28 ลําดับท่ี 58 

   

    
โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 4 บานตะครอ เสนทางเขา

หมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเขาหมูบานถนนปทมานนท 214 

จํานวน 499,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 4

บานตะครอ เสนทางเขาหมูบานถนนเลี่ยงเมืองถึงทางเขาหมูบานถนนปทมา

นนท 214 ปริมาณงาน กวาง 5 เมตร ยาว 227 เมตร หนา0.05เมตร หรือมี
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พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,135 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 21 ลําดับท่ี 19 

    
โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี 7 บานทนง เสนบานนาย

สําราญ กลาหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม 

จํานวน 496,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี7

บานทนง เสนบานนายสําราญ กลาหาญ ถึงถนนเลี่ยงเมืองใหม กวาง 4 เมตร

ยาว 268 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 1,072

ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ชุดรายละเอียดตามแบบ อบต. 

แกใหญ กําหนด 

-เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537เเกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2562  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 พ.ศ.

2564 หนาท่ี 22 ลําดับท่ี 27 

   

   คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง    

    
โครงการปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัยองคการบริหารสวน

ตําบลแกใหญ 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงอาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จํานวน 1 แหง พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบ อบต.แกใหญ กําหนด 

   

   คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)    

    คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คาK) 

-เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

2055 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 

      

แผนงานการเกษตร 

 งานสงเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 
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   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการทําเกษตร

อินทรีย เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาจัดสถานท่ี และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 127 ลําดับท่ี 1 

   

 งานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 150,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 150,000 บาท 

   รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอ่ืน ๆ    

    โครงการปลูกปาและรักษาปา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปลูกปาและรักษาปา

เชน  คาปายโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาพันธุไม คาเตรียมหลุมปลูก

คาปุยบํารุง คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนในจัดทําโครงการฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน    

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หนาท่ี 142 ลําดับท่ี 3 

   

    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ  เชน คาปายโครงการ คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาพันธุไม คาเตรียมหลุมปลูก คาปุยบํารุง คาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปน

ในจัดทําโครงการฯลฯ 

 -เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน       

การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2557 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1 พ.ศ.

2562 หนาท่ี 33 ลําดับท่ี 7 

   



 

 ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565    
                    
              

แผนงานงบ

กลาง 

แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานการ

รักษาความ

สงบภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณสุข 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

แผนงาน

การศาสนา 

วัฒนธรรม 

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

การเกษตร 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภทรายจาย       
          
              

งบกลาง งบกลาง 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,500                   7,500 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 170,000                   170,000 

เงินสํารองจาย 609,050                   609,050 

เบี้ยยังชีพความพิการ 4,068,000                   4,068,000 

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 132,000                   132,000 

เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 13,658,400                   13,658,400 

รายจายตามขอผูกพัน                       

เงินชวยพิเศษพนักงานครู 37,500                   37,500 

เงินบําเหน็จดํารงชีพพนักงาน

ครู 
77,670                   77,670 

เงินบําเหน็จตกทอดพนักงานครู 222,330                   222,330 

เงินบําเหน็จบํานาญพนักงาน

ครู 
278,410                   278,410 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(ก.บ.ท.) 

605,872                   605,872 

เงินสมทบเขากองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
188,000                   188,000 
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งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝาย

การเมือง) 

คาตอบแทนประจาํตําแหนง

นายก/รองนายก 
  45,600                 45,600 

คาตอบแทนประธานสภา/รอง

ประธานสภา/สมาชกิสภา/

เลขานุการสภาองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

  2,521,320                 2,521,320 

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก 
  45,600                 45,600 

คาตอบแทนรายเดือนนายก/

รองนายกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

  532,080                 532,080 

คาตอบแทนรายเดือน

เลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบล 

  90,720                 90,720 

เงินเดือน (ฝาย

ประจํา) 

คาตอบแทนพนักงานจาง   1,667,520   1,231,000         335,000   3,233,520 

เงินเดือนขาราชการ หรือ

พนักงานสวนทองถิ่น 
  6,417,480   2,367,640         1,715,280   10,500,400 

เงินประจําตําแหนง   132,000   42,000         42,000   216,000 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ 

หรือพนักงานสวนทองถิ่น 
                21,960   21,960 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง   192,660   192,000         30,000   414,660 

เงินวิทยฐานะ       168,000             168,000 

งบดําเนินงาน คาตอบแทน 

คาเชาบาน   120,000   100,000         30,000   250,000 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ 
  20,000   10,000         10,000   40,000 
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คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอัน

เปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

  600,000   200,000 120,000       250,000   1,170,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร                       

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจางประจาํ 

  100,000   90,000         50,000   240,000 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ผูบริหารทองถิ่น 
  10,000                 10,000 

คาใชสอย 

คาบํารุงรักษาและซอมแซม   150,000   150,000         500,000   800,000 

รายจายเกี่ยวกบัการรับรอง

และพิธกีาร 
  100,000   20,000             120,000 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ

ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ

รายจายงบรายจายอื่น ๆ 

                      

รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ                       

คากําจัดขยะหรือส่ิงปฎิกูล   5,000   10,000             15,000 

คาโฆษณาและเผยแพร   30,000                 30,000 

คาจางสํารวจออกแบบและ

ควบคุมการกอสราง 
                50,000   50,000 

คาจางเหมาบริการ   128,000 30,000 648,000         200,000   1,006,000 

คาเชาทรัพยสิน       2,500             2,500 

คาใชจายในการจัดทํา

ประกันภยัทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

  50,000                 50,000 

คาใชจายในการดําเนินคดีตาม

คําพิพากษา 
  20,000                 20,000 
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คาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ 
  100,000   100,000         50,000   250,000 

คาใชจายในการฝกอบรมและ

สัมมนา 
  150,000   100,000         50,000   300,000 

คาใชจายในการรับเสด็จ   50,000                 50,000 

คาใชจายในการเลือกต้ัง   490,000                 490,000 

คาติดต้ังโทรศัพทหรือปรับปรุง

ระบบโทรศัพท/โทรสาร 
  10,000                 10,000 

คาถายเอกสาร   40,000   5,000         10,000   55,000 

คาธรรมเนียมตางๆ   30,000   3,000             33,000 

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการทํา

ธุรกรรมทางการเงิน 
  5,000                 5,000 

คาพวงมาลัย ชอดอกไม 

กระเชาดอกไม และพวงมาลา 
  5,000                 5,000 

คาเย็บเลมหนังสือหรือเขาปก

หนังสือ 
      10,000         10,000   20,000 

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและ

ขึ้นทะเบียนสัตว 
        13,000           13,000 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนประชาชนตานยาเสพติด 
              300,000     300,000 

โครงการจัดการแขงขันกีฬา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
              40,000     40,000 

โครงการจัดต้ังชมรมสงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุตําบลแกใหญ 

          100,000         100,000 

โครงการจัดทําและปรับปรุงผัง

เมืองรวมสุรินทร 
                30,000   30,000 
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โครงการจัดแสดงผลงาน

นักเรียน 
      30,000             30,000 

โครงการนิเทศติดตามและ

ประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
      30,000             30,000 

โครงการปลูกปาและรักษาปา                   50,000 50,000 

โครงการปองกันและแกไข

ปญหาโรคพิษสุนัขบา 
        60,000           60,000 

โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
    50,000               50,000 

โครงการฝกซอมแผนปองกัน

และระงับอัคคีภัย 
    30,000               30,000 

โครงการฝกอบรมการจัดทาํส่ือ

และนวัตกรรมการสอน 
      30,000             30,000 

โครงการฝกอบรมการปลูกฝง

คานิยมในการเปนขาราชการที่ดี 
  20,000                 20,000 

โครงการฝกอบรมการพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุเพือ่เตรียม

ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ

            20,000       20,000 

โครงการฝกอบรมชุดปฎิบัติการ

จิตอาสาภัยพบิัติประจาํองคการ

บริหารสวนตําบลแกใหญ 

    150,000               150,000 

โครงการฝกอบรมสงเสริม

อาชีพการนวดแผนไทย 
            20,000       20,000 

โครงการฝกอบรมสงเสริม

อาชีพหลักสูตรการทํายาหมอง

สูตรรอนการทํายาหมองสูตร

เย็น น้ํามันทาผม (แฮรโคท) 

            20,000       20,000 
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โครงการฝกอบรมเสริมสราง

คุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานสวนทองถิ่น 

  20,000                 20,000 

โครงการฝกอบรมใหความรู

เกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

      30,000             30,000 

โครงการฝกอบรมใหความรู

สรางเสริมศักยภาพอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน 

    50,000               50,000 

โครงการฝกอบรมใหความรู

สิทธิของผูบริโภค 
        20,000           20,000 

โครงการรณรงคปองกันและ

กําจัดยุงลาย 
        120,000           120,000 

โครงการวันเด็กเเหงชาติ       100,000             100,000 

โครงการสงเสริมการทําเกษตร

อินทรีย 
                  30,000 30,000 

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
      50,000             50,000 

โครงการสงเสริมการอนุรักษ

ประเพณีวันลอยกระทง 
              50,000     50,000 

โครงการสงเสริมคุณธรรมและ

พัฒนาคุณภาพชวีิตของ

บุคลากรในทองถิ่น 

  20,000                 20,000 

โครงการสงเสริมดานการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยใน

ชุมชนตําบลแกใหญ 

        100,000           100,000 
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โครงการสนับสนุนคาใชจาย

การบริหารสถานศึกษา 
      1,585,500             1,585,500 

โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช

กุมารี 

        65,000           65,000 

โครงการหลอเทียนพรรษาเพื่อ

สืบสานประเพณีวันเขาพรรษา 
              50,000     50,000 

โครงการใหความรูเร่ืองการ

ปองกันผลประโยชนทบัซอน

และการปองกันการทุจริต 

  20,000                 20,000 

โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
                  100,000 100,000 

โครงการอบรมความรูเบื้องตน

เกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป 
  20,000                 20,000 

โครงการอบรมหลักสูตรดาน

สุขาภิบาลอาหารสําหรับ

ผูประกอบการดานอาหาร 

        20,000           20,000 

โครงการอบรมใหความรูเร่ือง

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
        20,000           20,000 

คาวัสดุ 

วัสดุกอสราง                 50,000   50,000 

วัสดุการเกษตร   50,000                 50,000 

วัสดุคอมพิวเตอร   200,000   100,000         100,000   400,000 

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง     50,000               50,000 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร   30,000                 30,000 
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วัสดุงานบานงานครัว   50,000   1,678,608             1,728,608 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน   200,000                 200,000 

วัสดุไฟฟาและวิทย ุ   20,000             100,000   120,000 

วัสดุยานพาหนะและขนสง   150,000 50,000 50,000         50,000   300,000 

วัสดุวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย 
  50,000   50,000             100,000 

วัสดุสํานักงาน   200,000   100,000         100,000   400,000 

คาสาธารณปูโภค 

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และ

คาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 
  10,000                 10,000 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล   50,000   30,000             80,000 

คาบริการโทรศัพท   30,000                 30,000 

คาบริการไปรษณีย   10,000                 10,000 

คาบริการส่ือสารและ

โทรคมนาคม 
  100,000   50,000             150,000 

คาไฟฟา   250,000   70,000             320,000 

งบลงทุน คาครุภัณฑ 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ

อิเล็กทรอนิกส 
                      

ครุภัณฑงานบานงานครัว                       

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง                       

ครุภัณฑสํานักงาน                       

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In 

One สําหรับงานประมวลผล 
  46,000                 46,000 

จัดซ้ือเกาอี้ทํางาน   10,000                 10,000 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร

โนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 
      80,000             80,000 

จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุน   15,200                 15,200 
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จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ Multi 

function แบบฉีดหมึกพรอม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ 

  7,500                 7,500 

จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร 

สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ

ศูนยบริการ 

  36,000                 36,000 

จัดซ้ือจอรับภาพพรอมขาต้ัง       10,000             10,000 

จัดซ้ือตูเหล็กกระจกบานเล่ือน   18,000                 18,000 

จัดซ้ือตูเหล็กแบบ 2 บาน   76,700                 76,700 

จัดซ้ือโตะทํางาน   20,000                 20,000 

จัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)   575,000                 575,000 

จัดซ้ือหลังคารถบรรทุกขนาด 1 ตัน  30,000         30,000 

คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ                       

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคา

ได (คา K) 
                100,000   100,000 

คาติดต้ังระบบประปาและอุปกรณ 

ซ่ึงเปนการติดต้ังคร้ังแรกในอาคาร

หรือสถานที่ราชการ พรอมการ

กอสราง หรือภายหลังการกอสราง 

                      

คาปรับปรุงที่ดินและส่ิงกอสราง                       

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5 บานตระแบกนอย จาก

ถนน 214 ไปบานนางสุภา สนทอง 

                355,000   355,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 1บานแกใหญ 

จากบานนายแกด สงวนชื่อ ถึง

ทางเกวียน 

                499,000   499,000 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานจบก

งาม เสนบานนางบุญลาม สา

มิบัติไปบานนางสมจิตร สําราญ 

                266,000   266,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานจบก

งาม เสนบานนางสังวาลย 

โกสียรัตนไปบานนายเกษม 

ดวงมณี 

                242,000   242,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานแก

นอย เสนบานนางนงนภัส 

อดทน 

                200,000   200,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานแก

นอย เสนบานนายสุเทพ บุญสุ

ยา ไปถนนเล่ียงเมืองใหม 

                299,000   299,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 3 บานจักจรูก 

เสนกระทอมนางสุพิน สาลีทอง

ไปบานนายสมยั สาลีทอง 

                499,000   499,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 5 บาน

ตระแบกนอย จากราน

ตระแบกช็อปถึงสุดซอย 

 

 

                

112,000  112,000 
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่  6 บานนาเกา เสน

โรงเรียนบานนาเกาไปหมูที่ 11 

                462,000   462,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนอง

ธาตุ เสนบานนางฉลวย ที่

อุปมา 

                400,000   400,000 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 9 บานตาเตน 

เสนถนนลาดยางตาเตน - บาน

ระไซร ตําบลนาดี ไปเขตบาน

ระเภาร ตําบลทาสวาง 

                499,000   499,000 

โครงการกอสรางระบบระบาย

น้ํา หมูที่ 10 บานแกใหญ จาก

แยก ไอ ที วี ถึงคุมหนองเสือ 

                498,000   498,000 

โครงการกอสรางระบบระบาย

น้ํา หมูที่ 13 บานตะครอใหม 

จากสามแยกหมอสุนยี ศรีเพชร 

ถึง ถนนเล่ียงเมืองใหม 293 

                427,000   427,000 

โครงการขยายไหลทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 5 

บานตระแบกนอย จากบาน

นางสุทิศ ใจดี ถึงถนน214 

                73,000   73,000 

โครงการปรับปรุงระบบกรอง

น้ําประปาหมูบาน หมูที ่8 บาน

หนองธาตุ 

                95,000   95,000 

โครงการปรับปรุงอาคาร

ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั
                200,000   200,000 
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องคการบริหารสวนตําบลแก

ใหญ 

โครงการยกระดับถนนดินลง

หินคลุก หมูที่ 12 บานแกใหญ 

จากบานนายวิโรจน คงครบ ถึง

ถนนชาง 

                448,000   448,000 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 4 บาน

ตะครอ เสนทางเขาหมูบาน

ถนนเล่ียงเมืองถึงทางเขา

หมูบานถนนปทมานนท 214 

                499,000   499,000 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลท

ติกคอนกรีต หมูที่ 7 บานทนง 

เสนบานนายสําราญ กลาหาญ 

ถึงถนนเล่ียงเมืองใหม 

                496,000   496,000 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนสวนราชการ                       

เงินอุดหนุนองคกรการกุศล                       

เงินอุดหนุนองคกรประชาชน                       

อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน

ตามโครงการตามพระราชดําริ 

ดานสาธารณสุข 

        260,000           260,000 

อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด

สุรินทร 
          10,000         10,000 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานแกนอย 

 

 

      

567,000             567,000 
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อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานแกใหญ 
      1,134,000             1,134,000 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานจักจรูก 
      483,000             483,000 

อุดหนุนอาหารกลางวันใหแกเด็ก

นักเรียนในโรงเรียนบานนาเกา 
      588,000             588,000 

รวม 20,054,732 16,192,380 410,000 12,295,248 798,000 110,000 60,000 440,000 10,453,240 180,000 60,993,600 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

                จดัทําโดย 

  องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

อําเภอเมืองสุรินทร  จงัหวัดสริุนทร 


