
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ

อําเภอขุขันธ   จังหวัดศรีสะเกษ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 72,604,826 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 21,018,393 บาท
งบกลาง รวม 21,018,393 บาท

งบกลาง รวม 21,018,393 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญในอัตราร้อยละ 5 ของคาจ้าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2533 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.5/ว9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจาย
เบี้ยประกันสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่
สุด ที่ มท 0809.5/ว81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นรายปีใน
อัตรา 0.20 ของคาจ้างโดยประมาณทั้งปี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2536 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,001,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงสร้างหลักประกันรายได้
ให้แกผู้สูงอายุ โดยมีคาใช้จายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174
  ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 4,512,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โดยมีคาใช้จายเป็นเบี้ยยังชีพคน
พิการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174
  ลําดับที่ 2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ โดยมีคาใช้จายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส โดยจายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 174
  ลําดับที่ 3

เงินสํารองจาย จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีจําเป็นต้องรีบดําเนินการกรณีจําเป็น
เรงดวน หรือต้องรีบดําเนินการกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ซึ่ง
เป็นเหตุที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า และไมได้ตั้งงบ
ประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาไว้
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 543,193 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.) ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับงบ
ประมาณรายจายประจําปี โดยไมรวมรายได้จากพันธบัตรเงิน เงิน
กู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําดหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
- เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การหักเงินจากประมาณการราย
รับในงบประมาณรายจายประจําปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- กฎกระทรวงกําหนดอัตราและวิธีการรับบําเหน็จดํารงชีพ (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2563
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสงเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2564 

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันถ้วนหน้า อบต.ปรือใหญ 
ในการสนับสนุนงานด้านการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตําบลปรือใหญ

จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันถ้วนหน้าของตําบลปรือ
ใหญ ในการสนับสนุนงานด้านการสงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนตําบลปรือใหญ
- เป็นไปตามประกาศ สปสช. เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ให้ อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 168
 ลําดับที่ 8
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 12,373,820 บาท

งบบุคลากร รวม 7,420,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,779,640 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน จํานวน  12 เดือน ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 21,120 บาท รวมเป็น 253,440 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 11,610 บาท รวมเป็น  278,640 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง จํานวน  12 เดือน ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 1,900 บาท รวมเป็น 22,800 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 950 บาท รวมเป็น  22,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ จํานวน  12 เดือน ดังนี้
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 1,900 บาท รวมเป็น 22,800 บาท
2.รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 950 บาท รวมเป็น  22,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน จํานวน  12 เดือน ให้แก
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 7,560 บาท รวมเป็น  90,720 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 3,065,640 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน จํานวน  12 เดือน ดังนี้
1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 11,610 บาท รวมเป็น  139,320 บาท
2.รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 9,500 บาท รวมเป็น  114,000 บาท
3.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 30 อัตรา  เดือน
ละ 7,560 บาท  รวมเป็นเงิน 2,721,600 บาท
4.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 7,560 บาท รวมเป็น  90,720 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,641,180 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,985,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 8 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักบริหารงานท้องถิ่น (ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล) จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน 1
 อัตรา
3.ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหนง นิติกร จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 104,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มประเภท
ตาง ๆ ให้กับพนักงานสวนตําบล ได้แก
- คาตอบแทนพิเศษ ตําแหนง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง (ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 ตําแหนง
1.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับหัวหน้าสวนราชการ โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 7,000
 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
2.เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้า
สํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,231,140 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 เดือน จํานวน 10 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง นักการ
ภารโรง (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างภารกิจ  ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต  (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา 
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา 
5.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 2 อัตรา 
6.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถ
ขยะ) จํานวน 1 อัตรา 
7.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา 
8.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา 
9.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน จํานวน 10 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง นักการ
ภารโรง (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างภารกิจ  ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต  (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา 
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา 
5.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 2 อัตรา 
6.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (รถ
ขยะ) จํานวน 1 อัตรา 
7.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง  จํานวน 1 อัตรา 
8.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา 
9.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานดับเพลิง จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566
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เงินอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,601,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,201,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 1,020,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1.เงินรางวัลและคาตอบแทนตาง ๆ จํานวนเงิน 130,000 บาท
- เงินรางวัลนําจับคาปรับจราจรผู้กระทําความผิดกฎหมายจราจร
ทางบกให้แกเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
- คาตรวจสอบแนวเขตตําบล  ที่ดินสาธารณประโยชนในเขต
ตําบล
- คาป่วยการ หรือคาตอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย คําสั่งให้ปฏิบัติ
ราชการให้แกองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
- คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของศูนยอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ
2. เงินคาตอบแทนประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง นาย
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อําเภอ นายทะเบียนท้องถิ่น อนุกรรมการการเลือกตั้ง คณะ
อนุกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายตาง ๆ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจําองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ประธานกรรมการการ
เลือกตั้งประจําหนวยเลือกตั้ง กรรมการประจําหนวยเลือก
ตั้ง กรรมการรักษาความปลอดภัยหนวยเลือกตั้ง อาสาสมัคร
สาธารณสุขที่ได้รับการแตงตั้งและมอบหมายงานให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ  จํานวน 600,000 บาท
3. เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  270,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 156,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งได้รับสิทธิ
การเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 2,230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 750,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ที่ไมใชคาลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท คา
จ้างออกแบบ คาจ้างเหมาแรงงาน
- คาจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
- คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ และอื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน บริการกําจัดปลวก, คาบริการ
กําจัด ตักสิ่งปฏิกูล หรืออื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการ แรงงานกอสร้าง ปรับปรุงซอมแซมบ้าน
พัก สํานักงาน
- คาใช้บริการ เชน ถายเอกสารตาง ๆ คาเข้าปกและเข้าเลม
หนังสือตาง ๆ และเอกสารตาง ๆ
- คาจ้างเหมารถในการนําประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐ
- คาจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาใช้จายบริการคนงาน แรงงานตาง ๆ เพื่อชวยงานในสวนของ
สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
- คารับรอง เพื่อจายเป็นคาจัดเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวน
ตําบลในโอกาสตาง ๆ เชน การต้อนรับสวนราชการ การนิเทศก
งาน ผู้มาศึกษาดูงาน หรือดําเนินการกิจกรรมอื่นใดอันเป็น
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:12 หน้า : 17/166



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร คาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก และ
คาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
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โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ

จํานวน 700,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ และกรณีการเลือก
ตั้งแทนตําแหนงที่วางลง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาด้วยสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและศึกษา
ดูงานนอกสถานที่

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและศึกษาดูงานนอกสถานที่ภาย
ในประเทศ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับคําสั่งอนุญาต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199
 ลําดับที่ 1
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการดําเนิน
งานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ( Intergrity and Tranparency 
Assessment – ITA )

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ( Integrity and Transparency Assessment – ITA )
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 200
 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจ้าง  ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199
 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
พัสดุ,ครุภัณฑ, เชน คอมพิวเตอร รถยนต รถบรรทุกน้ํา รถเก็บ
ขยะ รถ EMS เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความดันไฟฟ้า ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผนวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส ไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูน ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัชต ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 280,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรีชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ อาคารอเนกประสงคภายในหมูบ้าน และอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ หรือที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2558 ข้อ 45 การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นคาใช้จายประจํา
และมีการเรียกเก็บเป็นงวด ๆ หรือคาใช้จายอื่น ๆ ตามประเภทที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นกําหนดให้ถือวาคาใช้จายนั้น
เกิดขึ้น เมื่อองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับแจ้งให้ชําระและให้
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้ได้
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสําหรับอาคารที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลปรือใหญ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ อาคารอเนกประสงคภายในหมูบ้าน และอื่น ๆ ซึ่งเป็น
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ หรือที่สาธารณะ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2558 ข้อ 45 การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นคาใช้จายประจํา
และมีการเรียกเก็บเป็นงวด ๆ หรือคาใช้จายอื่น ๆ ตามประเภทที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นกําหนดให้ถือวาคาใช้จายนั้น
เกิดขึ้น เมื่อองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับแจ้งให้ชําระและให้
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้ได้
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวง
ตรา ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GDMIS) 
และคาบริการทางไปรษณียอื่น ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2558 ข้อ 45 การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นคาใช้จายประจํา
และมีการเรียกเก็บเป็นงวด ๆ หรือคาใช้จายอื่น ๆ ตามประเภทที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นกําหนดให้ถือวาคาใช้จายนั้น
เกิดขึ้น เมื่อองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับแจ้งให้ชําระและให้
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้ได้
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาโทรภาพ(โทร
สาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผาน
ดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาสื่อสาร เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาของสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคา
ใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2558 ข้อ 45 การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นคาใช้จายประจํา
และมีการเรียกเก็บเป็นงวด ๆ หรือคาใช้จายอื่น ๆ ตามประเภทที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นกําหนดให้ถือวาคาใช้จายนั้น
เกิดขึ้น เมื่อองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับแจ้งให้ชําระและให้
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้ได้
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือคา
ตออายุเว็บไซต รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2558 ข้อ 45 การเบิกเงินซึ่งมีลักษณะเป็นคาใช้จายประจํา
และมีการเรียกเก็บเป็นงวด ๆ หรือคาใช้จายอื่น ๆ ตามประเภทที่
กรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นกําหนดให้ถือวาคาใช้จายนั้น
เกิดขึ้น เมื่อองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ได้รับแจ้งให้ชําระและให้
นํามาเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปีที่ได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้ได้
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 242,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 242,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานผู้บริหาร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 4 ตัว ตัวละ 5,000
 บาท มีคุณสมบัติ ดังนี้
- พนักพิงและที่นั่งฟองน้ํา หุมหนังสังเคราะห PU Leather
- ที่วางแขนโครงเหล็กขึ้นรูป บุฟองน้ําหุ้มหนัง
สังเคราะห PU Leather
- ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนลอนคู
- หมุนได้รอบตัวสามารถปรับโยกเอนและล็อกล้อการเอนได้
- ปรับความยืดหยุนของการโยกเอนได้ ด้วยระบบหมุนเกลียวได้ที่
นั่ง
- ปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting
- ปรับระดับความสูงของเก้าอี้ได้ ระหวาง 113.5 - 123.5
 เซนติเมตร รองรับน้ําหนักได้สูงสุด 110 กิโลกรัม
- ขนาดสินค้า (กว้างXยาวXสูง) 62 X 67.5 ) 113.5 - 123.5
 เซนติเมตร/ตัว น้ําหนัก 135 กิโลกรัม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 334
 ลําดับที่ 1 
- เป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามท้องตลาด โดยคํานึงถึงผลประโยชนใช้สอย ความเหมาะ
สม ประหยัดงบระมาณ และไมสิ้นเปลืองเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
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โต๊ะทํางานผู้บริหาร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหารแบบเหล็ก จํานวน 4
 ตัว  มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นโต๊ะทํางานและโต๊ะวางคอมพิวเตอร มีขนาดไมน้อยกวา 75
 เซนติเมตร x 153 เซนติเมตร x 75 เซนติเมตร
- หน้าโต๊ะทําด้วยเหล็กแผนพนสีอีพ็อกซี่มีความหนาไมน้อย
กวา 0.6 มิลลิเมตร พับและอารคขึ้นรูป มีความหนาโต๊ะ 28
 มิลลิเมตร พนสีด้วยระบบอิเลคโครสสแตติด ทนตอการขีดขวน
- ตู้ลิ้นชักใสเอกสารมี 7 ลิ้นชัก โครงตู้ทําด้วยเหล็กหนาไมน้อย
กวา 0.6 มิลลิเมตร สามารถล็อกอัตโนมัติได้ทั้ง 7 ลิ้นชัก
- ตัวโต๊ะมีลิ้นชักกลาง ทําด้วยแผนเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.5
 มิลลิเมตร
- ปลายขาทําด้วยพลาสติกฉีดหุ้มสกรู สามารถปรับระดับได้ใน
กรณีที่พื้นไมเสมอ
- กระจกโต๊ะ มีขนาดไมน้อยกวา 75 เซนติเมตร x 153
 เซนติเมตร เป็นกระจกใสแผนเรียบหนาไมน้อยกวา 0.5
 มิลลิเมตร และผานการลบมุมเพื่อให้เข้ากับหน้าโต๊ะพอดี
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามท้องตลาด โดยคํานึงถึงผลประโยชนใช้สอย ความเหมาะ
สม ประหยัดงบประมาณ และไมสิ้นเปลืองเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 334
 ลําดับที่ 2 
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ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถพวงลากจูงบรรทุก จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขน
สง รายการ รถพวงลากจูง จํานวน 1 คัน มีคุณลักษณะดังนี้
- มีขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.20 เมตร
- คลัซซี เหล็กรางน้ํา ขนาด 4 นิ้ว
- มีเพลาคู มีล้อ  2 คู ล้อเป็นล้อสําหรับรรทุก
- พื้นเหล็กตีนเป็ด เป็นเหล็กเหล็กพนสี สีดํา ป้องกันสนิม
- ดามคลัซซีด้วยเหล็กรางน้ํา ขนาด 3 นิ้ว
- มีบังโคลน มีขาค้ํา 
- มีไฟท้ายและไฟเลี้ยว 1 ชุด 
- เป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามท้องตลาด โดยคํานึงถึงผลประโยชนใช้สอย ความเหมาะ
สม ประหยัดงบประมาณ และไมสิ้นเปลืองเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม เลมที่ 2 แบบ ผ03 หน้าที่ 336  ลําดับที่ 12
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 
หน้า/นาที)

จํานวน 45,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) จํานวน 3
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 38 หน้า
ตอนาที(ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b,g,n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้าที่ 17 ลําดับที่ 46
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 337
 ลําดับที่ 19
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA จํานวน 32,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องสํารองไฟ 3 KVA 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 3 kVA (2,100 Watts)
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไมน้อย
กวา 220+/-25% 195 – 245
- มีชวงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม
มากกวา 220+/-5% 215 – 225
- สามารถสํารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไมน้อยกวา 5 นาที
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้าที่ 22 ลําดับที่ 65
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 335
 ลําดับที่ 6

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถ
บรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และศูนยประสานราชการสวนท้อง
ถิ่น อําเภอขุขันธ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย อบต.โสน 
ดําเนินโครงการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น และศูนย
ประสานราชการสวนท้องถิ่น อําเภอขุขันธ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565โดย องคการบริหารสวนตําบลโสนเป็นผู้
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว3185 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้ง
แนวทางการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในการ
ดําเนินการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 202
 ลําดับที่ 12
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เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อจัดกิจกรรม ได้แก
1.1 โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้า
ระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ของที่ทําการปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของที่ทําการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 188
 ลําดับที่ 20

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสวนราชการ ที่ทําการปกครองอําเภอ
ขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อจัดกิจกรรมและงานรัฐพิธี ได้แก
1.1 โครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลปีใหมและงาน
กาชาด จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดงานเทศกาลปี
ใหมและงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ของอําเภอขุขันธ จังหวัด
ศรีสะเกษ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 188
 ลําดับที่ 20
1.2 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ จํานวน 3,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก
ษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 186
 ลําดับที่ 17
1.3 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดีฯ จํานวน 4,000บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร มหาวชิรลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 187
 ลําดับที่ 18
1.4 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวงฯ จํานวน 3,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 188
 ลําดับที่ 19

1.5 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรฯ จํานวน 3,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ วันที่ 13 ตุลาคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 185
 ลําดับที่ 14
1.6 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู
หัวฯ จํานวน 2,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัวมหาราชฯ วันที่ 23
 ตุลาคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 186
 ลําดับที่ 15
1.7 โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตรฯ จํานวน 4,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี วัน
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คล้ายวันพระราชสมภพตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ วันที่ 5 ธันวาคม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 186
 ลําดับที่ 16
1.8 โครงการอุดหนุนการจัดโครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชน
ต้านยาเสพติด “ตากะจะเกมส” 
 จํานวน 25,000บาท
เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬามวลชนต้าน
ยาเสพติด “ตากะจะเกมส”  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 194
 ลําดับที่ 3
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว4427
 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่องแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ
และการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563

งบรายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 35,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัยประเมินผล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลองคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผน
พัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 263,840 บาท
งบบุคลากร รวม 215,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 215,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 210,840 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 

เงินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 18,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1. เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  18,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและตําบล ประจําปี 2565 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้าน
และตําบล ประจําปี 2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบ้านและ
ตําบล ประจําปี 2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199
  ลําดับที่ 2
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งานบริหารงานคลัง รวม 4,014,580 บาท
งบบุคลากร รวม 2,653,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,653,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,845,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 7 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12
 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักบริหารงานคลัง (ผู้อํานวยการกองคลัง) จํานวน 1
 อัตรา
2.ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
5.ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
7.ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มประเภท
ตาง ๆ ให้กับพนักงานสวนตําบล ได้แก
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ได้แก
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน  1 อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน  1 อัตรา
3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน  1
 อัตรา
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับหัวหน้าสวนราชการ โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (ผู้อํานวยการ
กองคลัง) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตราา
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
4.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 63,240 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน จํานวน 3 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566

เงินอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,330,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 555,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1.เงินรางวัลและคาตอบแทนตาง ๆ จํานวนเงิน 350,000 บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
คําสั่งให้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนให้แกองคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ
2. เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  205,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:13 หน้า : 46/166



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 125,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งได้รับสิทธิ
การเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ที่ไมใชคาลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท คา
จ้างออกแบบ คาจ้างเหมาแรงงาน
- คาจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
- คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ และอื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน บริการกําจัดปลวก, คาบริการ
กําจัด ตักสิ่งปฏิกูล หรืออื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการ แรงงานกอสร้าง ปรับปรุงซอมแซมบ้าน
พัก สํานักงาน
- คาใช้บริการ เชน ถายเอกสารตาง ๆ คาเข้าปกและเข้าเลม
หนังสือตาง ๆ และเอกสารตาง ๆ
- คาจ้างเหมารถในการนําประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐ
- คาจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาใช้จายบริการคนงาน แรงงานตาง ๆ เพื่อชวยงานในสวนของ
กองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 201
 ลําดับที่ 9
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
พัสดุ, ครุภัณฑ, เชน คอมพิวเตอร รถยนต รถบรรทุกน้ํา เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ ของกองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก
- คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในสํานักงาน 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรีชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 31,500 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,500 บาท
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 7,500 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาว-ดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm)
 หรือ 8.8 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200x600 dpi 
หรือ 600x1,200 dpi
- มีถาดป้านเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้าที่ 18 ลําดับที่ 50
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 338
 ลําดับที่ 26
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เครื่องพิมพ เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาว-ดํา สําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 28 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นการจัดซื้อนอกบัญชีราคามาตรฐานเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร 
สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด โดยคํานึงถึงผลประโยชนใช้
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ และไมสิ้นเปลืองงบ
ประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 339
 ลําดับที่ 27
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สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 17,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ สแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1  จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- เป็นสแกนเนอรชนิดป้อนกระดาษขนาด A4
 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้มีน้อยกวา 30 แผน
- สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อยกวา  600x600 dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไมน้อย
กวา 20 ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไมน้อยกวากระดาษขนาด A4
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 หน้าที่ 20 ลําดับที่ 56
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แบบ ผ03
 หน้าที่ 339 ลําดับที่ 28
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 226,840 บาท
งบบุคลากร รวม 149,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 149,840 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 144,840 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดหนวยตรวจสอบภาย
ใน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12
 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 

เงินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 77,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1. เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  22,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งได้รับสิทธิ
การเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,727,200 บาท

งบบุคลากร รวม 549,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 549,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 529,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1
 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มประเภท
ตาง ๆ ให้กับพนักงานสวนตําบล ได้แก
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน  1 อัตรา
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1.เงินรางวัลและคาตอบแทนตาง ๆ จํานวนเงิน 20,000 บาท
- คาตอบแทนผู้ที่ได้รับมอบหมาย คําสั่งให้ปฏิบัติราชการให้แก
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
- คาป่วยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของศูนยอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ
2. เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  45,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของสํานัก
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่นอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคา
ใช้จายเมื่อเกิดสาธารณภัยในตําบลปรือใหญ เชน กรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยหนาว ฝนทิ้งชวง ไฟป่า โรค
ระบาด หรือการเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชทุกชนิด ตลอด
จนภัยอันเกิดจากการกอการร้ายและภัยพิบัติอื่น ๆ อันเป็น
สาธารณะไมวาจะเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้กอให้เกิดขึ้น ซึ่งกอให้
เกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ชวยเหลือประชาชนของอคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัยในชุมชนและ
สถานศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 5

โครงการฝึกวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกวายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ขององคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท
 0819.2/ว1177 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ขอความรวม
มือในการดําเนินงานป้องกันเด็กจมน้ําโดยเฉพาะชวงปิดเทอมภาค
ฤดูร้อน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม เลมที่ 2 หน้าที่ 331 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกอบรมหนวยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ปรือใหญ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมหนวยกู้ชีพ กู้ภัย อบต.ปรือ
ใหญ ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 323
 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันไฟป่าเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันไฟป่าเพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ เพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณไฟ
ป่า เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 330
 ลําดับที่ 7
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โครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ อปพร.อบต.ปรือใหญ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ อป
พร.อบต.ปรือใหญ ขององคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
.2550
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 198
 ลําดับที่ 10
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ค่าวัสดุ รวม 102,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประกอบ
ด้วย 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวย
แก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง(Stethoscope) เปลหามคน
ไข้ คีมถอนฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครืองัด
อุณหภูมิ(ปรอทวัดไข้)  ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลี และผ้าพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายา
ตาง ๆ เลือด สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ลวดเชื่อมเงิน ถุง
มือ กระดาษกรอง จุกตาง ๆ  ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 52,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประกอบด้วย 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก วาลวน้ําดับเพลิง(เชื่อมกับรถดับ
เพลิง) ทอสายสง สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชน สาย
ฉีด, ถัง, ไม้ตบไฟ) ฯลฯ 
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 666,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 666,000 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรตอนาที จํานวน 66,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑกอสร้าง รายการ เครื่องอัด
อากาศ ขนาด 300 ลิตรตอนาที  จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 ครั้ง/ชั้น (Two-
stage Compressor)/(Double stage) ขนาดไมน้อยกวา 2 สูบมี
การดป้อง ระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดตั้งบนถังนอนแบบอยู
กับที่
-มอเตอรไมน้อยกวา 5.5 แรงม้า 380 โวลต 3 เฟส
- มี Magnetic Contactor with Overload 
พร้อม under Voltage Protection
- สามารถอัดอากาศให้มีความดันสูงสุด ไมน้อยกวา 10 บาร (150
 ปอนดตอตารางนิ้ว) และอัตราการจาย
อากาศ (Air Delivery) 300 ลิตรตอนาที (10 ลูกบาศกฟุตตอ
นาที/ซีเอฟเอ็ม)
-มีเกจวัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 ปอนดตอตาราง
นิ้ว (0-20 บาร)
-ถังบรรจุอากาศทําด้วยเหล็กเหนียว มีความจุไมน้อยกวา 300
 ลิตร (10 ลูกบาศกฟุต)
-มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลมอัดจากถัง และวาลวถาย
น้ําออกจากถัง
-เครื่องอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบแห้งหรือแบบเปียก
- ได้มาตรฐาน ISO, DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบได้
หมายเหตุ : เครื่องอัดอากาศมีชื่อเรียกอื่น คือ เครื่องอัดลม หรือ
เครื่องปั๊มลม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 339
 ลําดับที่ 29
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานเกณฑราคากลาง ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 1.9
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมูที่ 3 บ้าน
ตาเบ๊าะ

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมูที่ 3
 บ้านตาเบ๊าะ ประกอบด้วย
- กล้องโทรทัศนวงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่ว
ไป จํานวน 8 เครื่อง
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง คุณลักษณะพื้น
ฐาน 
– เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ จํานวน 1 ชุด
- สายไฟเบอรออฟติก 2 คอร จํานวน 2,000 เมตร
- media converter จํานวน 2 คู
- ตู้ rack 6u พร้อมรางไฟ 6 outlet จํานวน 1 ชุด
- TV LED 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- สายแลน CAT 6 (OUTDOOR) จํานวน 900 เมตร
- ตู้กันน้ํา จํานวน 2 ตู้
- พร้อมคาติดตั้งระบบ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 339
 ลําดับที่ 31
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
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โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมูที่ 5 บ้าน
ปรือคันตะวันออก

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมูที่ 5
 บ้านปรือคันตะวันออกตะวันออก ประกอบด้วย กล้องโทรทัศน
วงจรปิดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สําหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จํานวน 8
 เครื่อง
- อุปกรณบันทึกภาพผานเครือ
ขาย (Network Video Recorder) แบบ 8 ชอง คุณลักษณะพื้น
ฐาน 
– เป็นอุปกรณที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดย
เฉพาะ จํานวน 1 ชุด
- สายไฟเบอรออฟติก 2 คอร จํานวน 2,000 เมตร
- media converter จํานวน 2 คู
- ตู้ rack 6u พร้อมรางไฟ 6 outlet จํานวน 1 ชุด
- TV LED 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
- สายแลน CAT 6 (OUTDOOR) จํานวน 900 เมตร
- ตู้กันน้ํา จํานวน 2 ตู้
- พร้อมคาติดตั้งระบบ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 340
 ลําดับที่ 32
- เป็นไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศนวงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
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งานจราจร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน
โครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้าที่ 331 ลําดับที่ 7
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปีใหม ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0830.4/ว3378 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทาง “การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น”
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0830.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง การ
ดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196
 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต  ขององคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0830.4/ว3378 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซัก
ซ้อมแนวทาง “การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น”
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0830.4/ว1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การ
ดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 196
 ลําดับที่ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,711,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,328,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,328,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,030,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานครูในสังกัดกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา (ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา) จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับหัวหน้าสวนราชการ โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้
อํานวยการกองการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500
 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566

เงินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็น
- เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,230,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 460,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 410,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  410,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งได้รับสิทธิ
การเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ที่ไมใชคาลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท คา
จ้างออกแบบ คาจ้างเหมาแรงงาน
- คาจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
- คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ และอื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน บริการกําจัดปลวก, คาบริการ
กําจัด ตักสิ่งปฏิกูล หรืออื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการ แรงงานกอสร้าง ปรับปรุงซอมแซมบ้าน
พัก สํานักงาน
- คาใช้บริการ เชน ถายเอกสารตาง ๆ คาเข้าปกและเข้าเลม
หนังสือตาง ๆ และเอกสารตาง ๆ
- คาจ้างเหมารถในการนําประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐ
- คาจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาใช้จายบริการคนงาน แรงงานตาง ๆ เพื่อชวยงานในสวนของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
- คารับรอง เพื่อจายเป็นคาจัดเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวน
ตําบลในโอกาสตาง ๆ เชน การต้อนรับสวนราชการ การนิเทศก
งาน ผู้มาศึกษาดูงาน หรือดําเนินการกิจกรรมอื่นใดอันเป็น
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- คาเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการตาม
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381
 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาระดับตําบล จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬาระดับตําบล องคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้า 322 ลําดับที่ 2
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โครงการวันคล้ายวันประสูติองคประธานสถาบันจุฬาภรณ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวัน
ประสูติของ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัลักษณอัครราช
กุมารีฯ องคประธานสถาบันจุฬาภรณ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 184
 ลําดับที่ 11

โครงการสนับสนุนการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการสนับสนุนการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 หน้า 322 ลําดับที่ 1

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
พัสดุ, ครุภัณฑ, เชน คอมพิวเตอร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก
- คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในสํานักงาน 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบ
รูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจก
เงา ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้า
หม ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส ไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูน ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรีชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ประกอบด้วย
- วัสดุการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
- สื่อการเรียนการสอนเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลปรือใหญ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 153,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 153,000 บาท
ครุภัณฑการศึกษา

ชุดโต๊ะทานข้าวเด็กอนุบาล จํานวน 153,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา ประเภท โต๊ะทานข้าวเด็ก
อนุบาล จํานวน 34 ชุด  1 ชุดประกอบด้วย
1.โต๊ะกินข้าว จํานวน 1 ตัว และเก้าอี้กินข้าว จํานวน 6 ตัว มี
คุณสมบัติ ดังนี้
- ขนาดโต๊ะกินข้าว กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 160
 เซนติเมตร สูง 70 เซนติเมตร
- เป็นครุภัณฑที่ตั้งจายนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑสามารถจัดหา
ได้ตามท้องตลาด โดยคํานึงถึงผลประโยชนใช้สอย ความเหมาะ
สม ประหยัดงบปประมาณ และไมสิ้นเปลืองเงินงบประมาณที่ตั้ง
ไว้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม เลมที่ 2 หน้าที่ 340 ลําดับที่ 33
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 15,792,258 บาท
งบบุคลากร รวม 5,966,960 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,966,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,864,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานครูในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 11 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12
 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง ครู จํานวน 11 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:13 หน้า : 84/166



เงินวิทยฐานะ จํานวน 680,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงครู ได้แก
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ครู คศ.2 จํานวน 10
 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 420,000
 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ครู คศ.3 จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,400 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินตกเบิกคาวิทยฐานะของ ครู คศ.3 จํานวน 2
 ตําแหนง จํานวนเงิน 126,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา แก้ไขเพิม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการปับปรุงเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.9/ว7 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เรื่อง การปรับเงิน
เดือน วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ใช้ระบบวิทยฐานะ ตามพระราช
บัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงข้าราชการ
ครูและบุคลากรทาการศึกษา แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2554 และพระราชกฤษฎีกาการปับปรุงเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2554
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 891,240 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 เดือน จํานวน 7 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 2
 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน จํานวน 5 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566
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เงินอื่น ๆ จํานวน 470,400 บาท

เพื่อเบิกจายเป็น
- เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล
- เงินสมทบคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก ใน
กรณีอุดหนุนงบประมาณไมเทากับอัตราเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ดู
แลด็ก
- เงินคาตอบแทนอื่นของตําแหนง ครู คศ.3 จํานวน 2
 อัตรา เดือนละ 5,600 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,400
 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินตกเบิกคาตอบแทนอื่นของ ครู คศ.3 จํานวน 2
 ตําแหนง จํานวนเงิน 336,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,953,098 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,718,080 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 89,440 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวน 7 แหง ได้แก
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง นักเรียน จํานวน 26 คน คน
ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 11,180 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ นักเรียน จํานวน 30 คน คน
ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 12,900 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ นักเรียน จํานวน 32 คน คน
ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 13,760 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ นักเรียน จํานวน 33
 คน คนละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 14,190 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย นักเรียน จํานวน 19 คน คน
ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 8,170 บาท
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน นักเรียน จํานวน 39 คน คน
ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 14,190 บาท
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน นักเรียน จํานวน 29 คน คน
ละ 430 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 12,470 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 62,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวน 7 แหง ได้แก
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง นักเรียน จํานวน 26 คน คน
ละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 7,800 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ นักเรียน จํานวน 30 คน คน
ละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 9,000 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ นักเรียน จํานวน 32 คน คน
ละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 9,600 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ นักเรียน จํานวน 33
 คน คนละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 9,900 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย นักเรียน จํานวน 19 คน คน
ละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 5,700 บาท
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน นักเรียน จํานวน 39 คน คน
ละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 11,700 บาท
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน นักเรียน จํานวน 29 คน คน
ละ 300 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 8,700 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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คาหนังสือเรียน จํานวน 41,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวน 7 แหง ได้แก
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง นักเรียน จํานวน 26 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 5,200 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ นักเรียน จํานวน 30 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ นักเรียน จํานวน 32 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 6,400 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ นักเรียน จํานวน 33
 คน คนละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 6,600 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย นักเรียน จํานวน 19 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 3,800 บาท
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน นักเรียน จํานวน 39 คน คน
ละ 20 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 7,800 บาท
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน นักเรียน จํานวน 29 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 5,800 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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คาอุปกรณการเรียน จํานวน 41,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญจํานวน 7 แหง ได้แก
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง นักเรียน จํานวน 26 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 5,200 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ นักเรียน จํานวน 30 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ นักเรียน จํานวน 32 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 6,400 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ นักเรียน จํานวน 33
 คน คนละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 6,600 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย นักเรียน จํานวน 19 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 3,800 บาท
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน นักเรียน จํานวน 39 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 7,800 บาท
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน นักเรียน จํานวน 29 คน คน
ละ 200 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 5,800 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 176
 ลําดับที่ 6

โครงการนิทรรศการและผลงานเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการนิทรรศการและผล
งานเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ ทั้ง 7 ศูนย เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาใช้
จายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175
 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:13 หน้า : 92/166



โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ ทั้ง 7 ศูนย เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จาย
อื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 173
 ลําดับที่ 3

โครงการประกวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการประกวดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือ
ใหญ เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 14
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โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาใช้จายการดําเนินโครงการโครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ เชน คาป้ายโครงการ คา
วัสดุอุปกรณ คาใช้จายอื่น ๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 329 ลําดับที่ 6

โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,223,040 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญจํานวน 7 แหง ได้แก
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง จํานวน  280 วัน นักเรียน 26
 คน  คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 152,880 บาท
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ จํานวน  280 วัน นัก
เรียน  จํานวน 30 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 176,400
 บาท
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ จํานวน  280 วัน นัก
เรียน  จํานวน 32 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 188,160
 บาท
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ จํานวน  280 วัน นัก
เรียน  จํานวน 33 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 194,040
 บาท
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย จํานวน  280 วัน นัก
เรียน จํานวน 19 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 194,040
 บาท
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน จํานวน  280 วัน นัก
เรียน  จํานวน 39 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 229,320
 บาท
7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน จํานวน  280 วัน นัก
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เรียน จํานวน 29 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 170,520
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 177
 ลําดับที่ 10

ค่าวัสดุ รวม 3,135,018 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 2,781,418 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญจํานวน 7
 แหง  รวมเป็นเงิน 422,906 บาทได้แก
1.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน
แสง จํานวน  260 วัน นักเรียน 26 คน  คนละ 7.82
 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 52,863.20 บาท
2.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
เบ๊าะ จํานวน  260 วัน นักเรียน  จํานวน 30 คน คนละ 7.82
 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 60,996 บาท
3.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ
ใหญ จํานวน  260 วัน นักเรียน  จํานวน 32 คน คนละ 7.82
 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 65,062.40 บาท
4.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
สมบูรณ จํานวน  260 วัน นักเรียน  จํานวน 33 คน คนละ 7.82
 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 67,095.60 บาท
5.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย
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 จํานวน  260 วัน นักเรียน จํานวน 19 คน คนละ 7.82
 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 38,630.80 บาท
6.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรือ
คัน จํานวน  260 วัน นักเรียน  จํานวน 39 คน คนละ 7.82
 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 79,294.80 บาท
7.คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือ
คัน จํานวน  260 วัน นักเรียน จํานวน 29 คน คนละ 7.82
 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 58,962.80 บาท
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลปรือใหญ จํานวน 6
 แหง รวมเป็นเงิน 2,358,512 บาทได้แก
1.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปรือคัน จํานวน  260 วัน นัก
เรียน 274 คน  คนละ 7.82 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 557,096.80
 บาท
2.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปรือใหญ จํานวน  260
 วัน นักเรียน 379 คน  คนละ 7.82 บาท/วัน รวมเป็น
เงิน 770,582.80 บาท
3.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านมะขาม จํานวน  260 วัน นัก
เรียน 220 คน  คนละ 7.82 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 447,304 บาท
4.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ (อสพป
.) จํานวน  260 วัน นักเรียน 145 คน  คนละ 7.82 บาท/วัน รวม
เป็นเงิน 294,814 บาท
5.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทับทิมสยาม 06 จํานวน  260
 วัน นักเรียน 77 คน  คนละ 7.82 บาท/วัน รวมเป็น
เงิน 156,556.40 บาท
6.คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านหลัก จํานวน  260 วัน นัก
เรียน 65 คน  คนละ 7.82 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 132,158 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 177 ลําดับที่ 11

วัสดุการศึกษา จํานวน 353,600 บาท
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เพื่อจายเป็นวัสดุการศึกษา สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวน 7 แหง ได้แก
1.คาวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสง  นักเรียน 26
 คน คนละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 44,200 บาท
2.คาวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเบ๊าะ  นักเรียน 30
 คน คนละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 51,000 บาท
3.คาวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือใหญ  นัก
เรียน 32 คน คนละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 54,400 บาท
4.คาวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ  นัก
เรียน 33 คน คนละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 56,100 บาท
5.คาวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย นักเรียน 19
 คน คนละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 32,300 บาท
6.คาวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปรือคัน นักเรียน 39
 คน คนละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 66,300 บาท
5.คาวัสดุการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านปรือคัน นักเรียน 29
 คน คนละ 1,700 บาท/ปี รวมเป็นเงิน 49,300 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 324
 ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 4,872,200 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 4,872,200 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ

จํานวน 4,872,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลปรือใหญ จํานวน 6 แหง ได้แก
1.คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปรือคัน จํานวน 200 วัน นัก
เรียน 274 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 1,150,800 บาท
2.คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านปรือใหญ จํานวน 200 วัน นัก
เรียน 379 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 1,591,800 บาท
3.คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมะขาม จํานวน 200 วัน นัก
เรียน 220 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 924,000 บาท
4.คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ (อสพป
.) จํานวน 200 วัน นักเรียน 145 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็น
เงิน 609,000 บาท
5.คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านทับทิมสยาม 06 จํานวน 200
 วัน นักเรียน 77 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 323,400
 บาท
6.คาอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหลัก จํานวน 200 วัน นัก
เรียน 65 คน คนละ 21 บาท/วัน รวมเป็นเงิน 273,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการ
จายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 178
 ลําดับที่ 16
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 670,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ เชน การกําจัดยุงลาย คาใช้จายในการดําเนินการฉีดพน
หมอกควันกําจัดยุงลาย ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้งที่ 2 หน้าที่ 320 ลําดับที่ 2

โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดตอในพืชและสัตว จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการป้องกันและควบคุม
โรคติดตอในพืชและสัตว
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัคซีน คายารักษาโรค คาวัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ คาใช้จายอื่น ๆ ในการดําเนินโครงการการป้องกันและควบ
คุมโรคติดตอในสัตว ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 324 ลําดับที่ 24
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โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือขายการดูแล
ระยะยาวสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตําบลปรือใหญ ประจําปี 2565

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เครือขายการดูแลระยะยาวสําหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
ตําบลปรือใหญ ประจําปี 2565 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุ
อุปกรณตาง ๆ คาใช้จายอื่น ๆ ในการดําเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือขายการดูแลระยะยาวสําหรับ
ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตําบลปรือใหญ ประจําปี 2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ฉบับที่ 1หน้าที่ 332 ลําดับที่ 8
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาใช้จายอื่น ๆ ในการ
ดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้าฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
ที่ ที่ มท 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวน
ที่ ที่ มท 0819.3/ว1875 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167
 ลําดับที่ 4
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งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการอุดหนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ที่คณะกรรมการชุมชนหรือหมูบ้านจัดทํา
ประชาคมหมูบ้าน เพื่อให้ได้มติที่ประชุมในการเลือกทําโครงการ
ตามพระราชดําริด้านบริการสาธารณสุข หมูบ้านละ 3
 โครงการ วงเงินอุดหนุนหมูบ้านละ 20,000 บาท รวม 20 หมู
บ้าน รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่69
 ลําดับที่ 11
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,325,680 บาท

งบบุคลากร รวม 915,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 915,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 733,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12
 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ผู้อํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม) จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับหัวหน้าสวนราชการ โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น (ผู้
อํานวยการกองสวัสดิการสังคม) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500
 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566
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เงินอื่น ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 191,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1.เงินรางวัลและคาตอบแทนตาง ๆ จํานวนเงิน 120,000 บาท
- เงินคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 5,000 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 120,000 บาท
2. เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  71,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งได้รับสิทธิ
การเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ที่ไมใชคาลงทะเบียนเข้า
รับการฝึกอบรม
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท คา
จ้างออกแบบ คาจ้างเหมาแรงงาน
- คาจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
- คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ และอื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน บริการกําจัดปลวก, คาบริการ
กําจัด ตักสิ่งปฏิกูล หรืออื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการ แรงงานกอสร้าง ปรับปรุงซอมแซมบ้าน
พัก สํานักงาน
- คาใช้บริการ เชน ถายเอกสารตาง ๆ คาเข้าปกและเข้าเลม
หนังสือตาง ๆ และเอกสารตาง ๆ
- คาจ้างเหมารถในการนําประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐ
- คาจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาใช้จายบริการคนงาน แรงงานตาง ๆ เพื่อชวยงานในสวนของ
กองสวัสดิการสังคม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเบิกจายเป็นคาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
พัสดุ, ครุภัณฑ, เชน คอมพิวเตอร รถยนต เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องถายเอกสาร เครื่องตัดหญ้า เครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก
- คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในสํานักงาน 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความดันไฟฟ้า ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผนวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรีชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 41,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 41,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 41,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุตําบลปรือใหญ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูง
อายุตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพให้แกผู้สูงอายุตําบล
ปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 321 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:13 หน้า : 113/166



โครงการสงเสริมอาชีพให้แกสตรีตําบลปรือใหญ จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพให้สตรี
ตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพให้สตรีตําบลปรือ
ใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 321  ลําดับที่ 2
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โครงการอบรมสงเสริมอาชีพให้แกผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตําบล
ปรือใหญ

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมอาชีพให้แก
ผู้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมอาชีพให้แกผู้ผู้พิการ
และผู้ดูแลคนพิการตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 121  ลําดับที่ 34
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา รวม 812,755 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประกอบด้วย 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดความดันไฟฟ้า ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สาย
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอก
ลําโพง ฮอรนลําโพง แผนวงจร ผังแสดงวงจรตาง ๆ แผงบังคับ
ทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

งบเงินอุดหนุน รวม 492,755 บาท
เงินอุดหนุน รวม 492,755 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอขุขันธ จํานวน 492,755 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน สวนงานราชการ การไฟฟ้าสวนภูมิภาค
อําเภอขุขันธ เพื่อจายเป็นคาขยายระบบไฟฟ้าแบบแรงสูง แรง
ต่ํา และขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลปรือใหญ 
มีโครงการ ดังนี้
1.โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ํา สาย
ศาลา -สนามกีฬา - ประปาหมูบ้าน บ้านมะขาม หมูที่ 4  จํานวน
งบประมาณ  255,010.96   บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่   ลําดับที่ 
2.โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สายสนามกีฬา
หนองแวง บ้านปรือใหญ หมูที่ 1  จํานวนงบ
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ประมาณ  57,743.62  บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 8  ลําดับที่ 39
3.โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
บ้านละ 3 จุด เป็นงบประมาณ 180,000.42 บาท ดังนี้
3.1 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 1 บ้านปรือใหญ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 8   ลําดับที่ 41
3.2 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 2 บ้านหลัก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 16  ลําดับที่ 79
3.3 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 3 บ้านตาเบ๊าะ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 23 ลําดับที่ 111
3.4 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 4 บ้านมะขาม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 32 ลําดับที่ 151 
3.5 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 5 บ้านปรือคันตะวันออก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 36 ลําดับที่ 175 
3.6 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 290 
3.7 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 7 บ้านปรือคันตะวันตก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่  50 ลําดับที่ 246
3.8 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 8 บ้านโพธิ์สวาง
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 57  ลําดับที่ 277
3.9 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมูบ้าน หมู
ที่ 9 บ้านคลองลําเจียก
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 64  ลําดับที่ 311
3.10 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 10 บ้านเกษนาค้อ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 387
3.11 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 11 บ้านเนินแสง
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 87  ลําดับที่ 430
3.12 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 12 บ้านแสนสุข
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 99  ลําดับที่ 493
3.13 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 13 บ้านนาจะเรีย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 114  ลําดับที่ 566
3.14 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 14 บ้านปรือคันใต้
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 123  ลําดับที่ 609
3.15 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 15 บ้านบางกระวาน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 131  ลําดับที่ 652
3.16 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 16 บ้านหนองอาเสร
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 140  ลําดับที่ 700
 3.17 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
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บ้าน หมูที่ 17 บ้านทุงชัย
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 151  ลําดับที่ 753
3.18 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 18 บ้านเนินเสรี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 158  ลําดับที่ 790
3.19 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 19 บ้านหนองสิม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 166 ลําดับที่ 827
3.20 โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสองสวางภายในหมู
บ้าน หมูที่ 20 บ้านนาค้อ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 176  ลําดับที่ 879
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 48,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 48,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 48,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจําปี พ.ศ.2565 จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร ประจําปี พ.ศ.2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบ
วงจร ประจําปี พ.ศ.2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่   ลําดับที่ 
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โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายเสีย
อันตรายในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 323  ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:13 หน้า : 121/166



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 142,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 142,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 142,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมสงเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กและสงเสริมคุณธรรม
แกผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0-2 ปี ตําบลปรือใหญ

จํานวน 14,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมทักษะ
การเลี้ยงดูเด็กและสงเสริมคุณธรรมแกผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0
-2 ปี ตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมทักษะการเลี้ยงดู
เด็กและสงเสริมคุณธรรมแกผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก 0-2
 ปี ตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 327  ลําดับที่ 8
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลปรือใหญ จํานวน 23,800 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบล
ปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 325  ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตําบลปรือใหญ จํานวน 54,700 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของผู้สูงอายุตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูง
อายุตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 331 ลําดับที่ 6 
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โครงการสร้างความเข้มแข็งและหมูบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
ประจําปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
หมูบ้านสีขาวปลอดยาเสพติด
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนิน โครงการสร้างความเข้มแข็งและหมูบ้านสี
ขาวปลอดยาเสพติด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่  195 ลําดับที่ 5

โครงการอบรมผู้นําชุมชน ที่ปรึกษา และคณะกรรมการศูนยยุติธรรม
ชุมชนตําบลปรือใหญ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมผู้นําชุมชน ที่
ปรึกษา และคณะกรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการอบรมผู้นําชุมชน ที่ปรึกษา และคณะ
กรรมการศูนยยุติธรรมชุมชนตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 195 ลําดับที่ 6 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเตรียมทีมและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาตาง 
ๆ ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการเตรียมทีมและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาตาง ๆ ประจําปีงบประมาณ 2565
 เป็นคาใช้จายในการเตรียมตัวและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาตาง ๆ โดยเป็นตัวแทนของตําบลปรือใหญ เชน กีฬาตากะจะ
เกมส กีฬาเทศบาลคัพ และเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาในการ
ฝึกซ้อม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่   ลําดับที่ 
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โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ทั้ง 7 ศูนย
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175
  ลําดับที่ 1
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โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด(ปรือใหญเกมส) จํานวน 220,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยา
เสพติด(ปรือใหญเกมส) ขององคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด(ปรือใหญเกมส) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 182  ลําดับที่ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการประเพณีแซนโฎนตา จํานวน 110,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีแซนโฎนตา
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการประเพณีแซนโฎนตา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 185  ลําดับที่ 9
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โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแหเทียน
เข้าพรรษา
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการสืบสานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 185  ลําดับที่ 13

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 328,640 บาท
งบบุคลากร รวม 175,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 175,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 146,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้  จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง เจ้าพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มประเภท
ตาง ๆ ให้กับพนักงานสวนตําบล ได้แก
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานสงเสริมการทอง
เที่ยว จํานวน  1 อัตรา
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

เงินอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 153,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1.เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการพัฒนาทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืนของตําบลปรือใหญ จํานวน 90,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาทองเที่ยวชุมชน
อยางยั่งยืนของตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการพัฒนาทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
ของตําบลปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 202
  ลําดับที่ 13
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โครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลปรือใหญ ประจําปีงบประมาณ 
2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยว
ตําบลปรือใหญ ประจําปีงบประมาณ 2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตําบลปรือ
ใหญ ประจําปีงบประมาณ 2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 202
  ลําดับที่ 13
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 3,251,220 บาท

งบบุคลากร รวม 1,820,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,820,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,138,680 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนในตําแหนง
ตาง ๆ ให้แกพนักงานสวนตําบลในสังกัดกองชาง จํานวน 4
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้  จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.ตําแหนง นักบริหารงานชาง (ผู้อํานวยการกองชาง) จํานวน 1
 อัตรา
2.ตําแหนง วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่มประเภท
ตาง ๆ ให้กับพนักงานสวนตําบล ได้แก
- เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา จํานวน  1 อัตรา
- เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับหัวหน้าสวนราชการ โดย
คํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12 เดือน ได้แก
1.เงินประจําตําแหนง นักบริหารงานชาง ระดับต้น (ผู้อํานวยการ
กองชาง) จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2545 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5) พ.ศ.2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 526,920 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ จํานวน 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 78,420 บาท

เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน จํานวน 4 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
ไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชาง
โยธา (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
3.พนักงานจ้างภารกิจ  ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
4.พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566

เงินอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ กพ. หรือคณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนตําบลมติให้ได้รับเงินปรับเพิ่มตามชวงอัตราเงินเดือน
ของพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 1,386,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 306,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 138,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
- เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  138,800 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวัน
หยุดราชการให้แกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่
นอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลซึ่งได้รับสิทธิ
การเบิกคาเชาบ้านตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ
- เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว
 4522 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 625,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ดังนี้
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ที่ไมใชคาลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรม
- คาจ้างเหมาบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท คา
จ้างออกแบบ คาจ้างเหมาแรงงาน
- คาจ้างเหมาบริการ โฆษณาและเผยแพร ประชาสัมพันธ ทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ
- คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ และอื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการอื่น ๆ เชน บริการกําจัดปลวก, คาบริการ
กําจัด ตักสิ่งปฏิกูล หรืออื่น ๆ ฯลฯ
- คาจ้างเหมาบริการ แรงงานกอสร้าง ปรับปรุงซอมแซมบ้าน
พัก สํานักงาน
- คาใช้บริการ เชน ถายเอกสารตาง ๆ คาเข้าปกและเข้าเลม
หนังสือตาง ๆ และเอกสารตาง ๆ
- คาจ้างเหมารถในการนําประชาชน ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้างเข้ารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของรัฐ
- คาจ้างเหมาบริการเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คาใช้จายบริการคนงาน แรงงานตาง ๆ เพื่อชวยงานในสวนของ
กองชาง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมสงเสริมการปกครองสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่
พัก และคาใช้จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียนฝึกอบรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแตงตั้งรับ
อนุญาตให้เดินทาง และได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติราชการตาง ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง เชน ซอมแซมเปลี่ยนหัวรถขยะ เปลี่ยนกระบะท้ายของรถ
บรรทุกขยะ เปลี่ยนถังบรรจุน้ําของรถบรรทุกน้ํา เปลี่ยนระบบ
ไฮดรอลิก ทําสีใหมทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนตใหม ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 455,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ได้แก
- คาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในสํานักงาน 
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัด กรรไกร เก้าอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุกอสร้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ
 ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไส ไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวานมือ โถ
ส้วม อางล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร สี ปูน ซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตาง ๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัชต ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต น้ํามันเบรก น๊อตและ
สกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
ค.ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถ
ยนต เครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวง
มาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ํา หัวเทียน แบตเตอรี่ จาน
จาย ล้อ ถังน้ํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แก๊สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจารบี น้ํามัน
เครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเป๋าใส
กล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก ป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เมมโมรี่การด ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี) รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
ค.วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรอแสง แผงแป้น
อักขระ หรือแป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) เม
มโมรีชิป (Memory Chip) เชน RAM คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 44,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,400 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 44,400 บาท

เพื่อเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ชนิด รถ
จักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา มีคุณสมบัติดังนี้
- กรณีขนาดต่ํากวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกิน
กวา ซีซี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนตตามขนาด ซี
ซี ที่กําหนดไว้
- ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานเกณฑราคากลาง ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 8.8
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 338
 ลําดับที่ 34

งานก่อสร้าง รวม 6,578,660 บาท
งบลงทุน รวม 6,578,660 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,578,660 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางหมูบ้าน หมูที่ 9 
บ้านคลองลําเจียก

จํานวน 303,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายกลางหมูบ้าน บ้านคลองลําเจียก หมูที่ 9 ปริมาณ
งานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 450.00
 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 290
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอบสระ หมูที่ 16 
บ้านหนองอาเสร

จํานวน 375,880 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ขอบสระ บ้านหนองอาเสร หมูที่ 16 ปริมาณงานฯ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 187.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 561.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 136 ลําดับที่ 671

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจํานงค - สุรินทร บ้าน
เนินเสรี หมูที่ 18

จํานวน 303,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจํา
นงค - สุรินทร บ้านเนินเสรี หมูที่ 18 ปริมาณงานฯ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 450.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 156 ลําดับที่ 776

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตก บ้านโนน
สมบูรณ หมูที่ 6

จํานวน 303,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศ
ตะวันตก บ้านโนนสมบูรณ หมูที่ 6 ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 450.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 40 ลําดับที่ 190
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุงชัย หมูที่ 
17-บ้านปรือใหญ หมูที่ 1

จํานวน 236,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านทุงชัย หมูที่ 17 - บ้านปรือใหญ หมูที่ 1 ปริมาณงานฯ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 70.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 350.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 145 ลําดับที่ 719

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชารวมใจ บ้าน
หลัก หมูที่ 2

จํานวน 164,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ประชารวมใจ บ้านหลัก หมูที่ 2  ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 240.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 15 ลําดับที่ 75

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายในหมูบ้าน บ้าน
นาค้อ หมูที่ 20

จํานวน 303,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภาย
ในหมูบ้าน บ้านนาค้อ หมูที่ 20 ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 450.00 ตารางเมตร พร้อมลง
หินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 173 ลําดับที่ 862
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ําสระพงษ-ซํากุ้ง 
บ้านนาจะเรีย หมูที่ 13

จํานวน 164,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัด
ถ้ําสระพงษ-ซํากุ้ง บ้านนาจะเรีย หมูที่ 13  ปริมาณงานฯ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 240.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 117 ลําดับที่ 536

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสิม - นิคม
พัฒนา บ้านหนองสิมหมูที่ 19

จํานวน 303,860 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองสิม - นิคมพัฒนา บ้านหนองสิม หมูที่ 19 ปริมาณ
งานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 90.00
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 450.00
 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 165 ลําดับที่ 861

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภาย
ในบริเวณที่ทําการอบต.ปรือใหญ หมูที่ 14 บ้านปรือคันใต้

จํานวน 303,226 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในบริเวณที่ทําการ อบต.ปรือใหญ หมู
ที่ 14 บ้านปรือคันใต้ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง 0.30
 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 316 ลําดับที่ 19

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:13 หน้า : 149/166



โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านปรือใหญ

จํานวน 303,226 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในหมูบ้าน หมูที่ 1 บ้านปรือใหญ ปริมาณ
งานฯ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 250
 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต
.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 5 ลําดับที่ 23

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภาย
ในหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปรือคันตะวันตก

จํานวน 303,228 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในหมูบ้าน หมูที่ 7 บ้านปรือคันตะวัน
ตก ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40
 เมตร ยาว 250 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 49 ลําดับที่ 239

โครงการกอสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณหนองปรือ 
หมูที่ 14 บ้านปรือคันใต้

จํานวน 318,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผล
ผลิตทางการเกษตรบริเวณหนองปรือ บ้านปรือคันใต้ หมูที่ 14
  ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 650.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 264 ลําดับที่ 378
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โครงการกอสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณหนองปรือ 
หมูที่ 15 บ้านบางกระวาน

จํานวน 171,020 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผล
ผลิตทางการเกษตรบริเวณหนองปรือ บ้านบางกระวาน หมูที่ 15
  ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไมน้อยกวา 350.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 269 ลําดับที่ 372

โครงการกอสร้างศาลาประชาคม หมูที่ 11 บ้านเนินแสง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างศาลาประชาคม บ้านเนินแสง หมู
ที่ 11 ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 72 ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 244 ลําดับที่ 274

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน บ้านทุงชัย หมูที่ 17 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน บ้านทุงชัย หมูที่ 17 ปริมาณงานฯ กอสร้างหอกระจา
ยขาว สูง 12.0 เมตร เครื่องกระจายเสียง 1 รายการ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 281 ลําดับที่ 429

โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน บ้านบางกระวาน 
หมูที่ 15

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน บ้านบางกระวาน หมูที่ 15 ปริมาณงานฯ กอสร้างหอกระจา
ยขาว สูง 12.0 เมตร เครื่องกระจายเสียง 1 รายการ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 269 ลําดับที่ 375
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โครงการกอสร้างหอกระจายขาวประจําหมูบ้าน บ้านหลัก หมูที่ 2 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างหอกระจายขาวประจําหมู
บ้าน บ้านหลัก หมูที่ 2 ปริมาณงานฯ กอสร้างหอกระจา
ยขาว สูง 12.0 เมตร เครื่องกระจายเสียง 1 รายการ พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 153 ลําดับที่ 39

โครงการวางทอระบายน้ํา สายรวมใจ บ้านเกษนาค้อ หมูที่ 10 จํานวน 90,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาวางทอระบายน้ําตามแนวถนน สายรวม
ใจ บ้านเกษนาค้อ หมูที่ 10 ปริมาณงานฯ วางทอระบาย
น้ํา ขนาด 0.30X1.00 เมตร พร้อมบอพักสําเร็จรูป ระยะทางไม
น้อยกวา 45 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 412

โครงการวางทอระบายน้ําตามแนวถนน สายสุระสิน หมูที่ 10 บ้านเก
ษนาค้อ

จํานวน 303,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาวางทอระบายน้ําตามแนวถนน สายสุระ
สิน บ้านเกษนาค้อ หมูที่ 10 ปริมาณงานฯ วางทอระบาย
น้ํา ขนาด 0.60X1.00 เมตร พร้อมบอพักสําเร็จรูป ระยะทางไม
น้อยกวา 110 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 378
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค หมูที่ 12 
บ้านแสนสุข

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับปรุงศาลา
อเนกประสงค หมูที่ 12 บ้านแสนสุข ปริมาณงานฯ ติดตั้งโคมไฮ
เบย LED 400 วัตต จํานวน 12 ชุด, พัดลมติดผนังขนาด 24
 นิ้ว จํานวน 6 ชุด, เต้ารับไฟฟ้า จํานวน 10 ชุด , เครื่องเสียง 1
 รายการ และตอเติมหลังคามีพื้นที่ไมน้อยกวา 52.50 ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต
.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ ลําดับที่

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนดินลงหินคลุก พร้อมบดอัดแนน 
สายตาพัน หมูที่ 16 บ้านหนองอาเสร

จํานวน 129,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมถนนดินลงหิน
คลุก สายตาพัน หมูที่ 16 บ้านหนองอาเสร ปริมาณงานฯ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร เสริมหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 100.00
 ลูกบาศกเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 135 ลําดับที่ 668

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนดินลงหินคลุก พร้อมบดอัดแนน 
สายอาจารยแกด หมูที่ 8 บ้านโพธิ์สวาง

จํานวน 155,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมถนนดินลงหิน
คลุก สายอาจารยแกด หมูที่ 8 บ้านโพธิ์สวาง ปริมาณงานฯ ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร เสริมหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไมน้อยกวา 90.00
 ลูกบาศกเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 261
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โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบน้ําเพื่อการเกษตรอางวัดถ้ําสระ
พงษ บ้านนาจะเรีย หมูที่ 13

จํานวน 185,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมระบบน้ําเพื่อการ
เกษตรอางวัดถ้ําสระพงษ บ้านนาจะเรีย หมูที่ 13 ปริมาณ
งานฯ ระยะทางรวม 2,020 เมตร แยกเป็น วางทอเมน PVC 
ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ยาว 40 เมตร ขนาดเส้น
ผานศูนยกลาง 2 นิ้ว ยาว 1,980 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1
 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 115 ลําดับที่ 563

โครงการปรับปรุงและซอมแซมห้องประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ หมูที่ 14 บ้านปรือคันใต้

จํานวน 469,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมห้องประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ หมูที่ 14 บ้านปรือคัน
ใต้ ปริมาณงานฯ งานรื้อและเปลี่ยนหลังคาใหม ขนาดพื้นที่ไม
น้อยกวา 250.00 ตารางเมตร, งานฝ้า, งานทาสีใหม, งาน
ไฟฟ้า, งานห้องน้ํา พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 307 ลําดับที่ 6

โครงการปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาจะเรีย หมูที่ 13

จํานวน 335,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาปรับปรุงและซอมแซมอาคารเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจะเรีย หมูที่ 13 ปริมาณงานฯ ปรับปรุงและ
ซอมแซม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ 311 ลําดับที่ 19
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 340,520 บาท

งบบุคลากร รวม 200,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 200,520 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,520 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจโดยคํานวณตั้งจายไว้ จํานวน 12
 เดือน จํานวน 1 อัตรา ได้แก
1.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
เกษตร จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล ได้รับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 19 สิงหาคม 2558
- เป็นไปตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององคการบริหารสวนตําบล
ปรือใหญ พ.ศ.2564-2566
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งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล หรือเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ได้แก
1. เงินรางวัลประจําปีของพนักงานสวนตําบล หรือเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
องคการบริหารสวนตําบลปรือใหญ จํานวนเงิน  20,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่องกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการผาตัดทําหมันสุนัขประจําปี 2565 จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการผาตัดทําหมัน
สุนัข ประจําปี 2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการผาตัดทําหมันสุนัข ประจําปี 2565
 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 318 ลําดับที่ 20
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โครงการรณรงคงดการเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ พ.ศ
.2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคงดการเผาฟาง
และตอซังพืช ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการรณรงคงดการเผาฟางและตอซัง
พืช  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 318  ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อจัดหาวัสดุการเกษตรขององคการบริหารสวน
ตําบลปรือใหญ ประกอบด้วย
ก.ประเภทวัสดุคงทน ได้แก เคียว สปริงเกอร(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนแบบโธส อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 447,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ  
2565

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบประมาณ  2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง ประจําปีงบประมาณ  2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่   ลําดับที่ 
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โครงการธนาคารน้ําใต้ดินตําบลปรือใหญ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการธนาคารน้ําใต้ดินตําบล
ปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการธนาคารน้ําใต้ดินตําบลปรือ
ใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่   ลําดับที่ 
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โครงการบําบัดน้ําเสียในชุมชน ประจําปี 2565 จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียใน
ชุมชน ประจําปี 2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียใน
ชุมชน ประจําปี 2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 121  ลําดับที่ 35
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โครงการพัฒนาและรณรงคการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ  ปี 2565

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาและรณรงคการใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ปี 2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการพัฒนาและรณรงคการใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ปี 2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 121  ลําดับที่ 35
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โครงการรักษน้ํา รักป่า รักษาแผนดินตําบลปรือใหญ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรักษน้ํา รักป่า รักษาแผน
ดินตําบลปรือใหญ
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการรักษน้ํา รักป่า รักษาแผนดินตําบล
ปรือใหญ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 121  ลําดับที่ 35
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โครงการวันต้นไม้แหงชาติประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันต้นไม้แหงชาติ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวาง คาใช้จาย
อื่น ๆ ในการดําเนินโครงการวันต้นไม้แหงชาติประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2565 ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 121  ลําดับที่ 35
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ-สถ กิจกรรม 
(งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบลปรือใหญ ประจําปี2565)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
  อพ.สธ-สถ  กิจกรรม (งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบลปรือ
ใหญ ประจําปี2565)  ได้แก คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวาง คาใช้จายอื่น ๆ ในการดําเนินโครงการฯ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่ม
เติม ครั้ง 2 หน้าที่ 121  ลําดับที่ 35

งบลงทุน รวม 182,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 182,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างฝายชะลอน้ํา จุดผู้ใหญสุรีย หมูที่ 8 บ้านโพธิ์สวาง จํานวน 182,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมากอสร้างฝายชะลอน้ํา จุดผู้ใหญสุรีย หมู
ที่ 8 บ้านโพธิ์สวาง ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ผนัง
กั้นสูง 1.30 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ปรือใหญกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2564 หน้าที่ ลําดับที่

วันที่พิมพ : 21/9/2564  08:48:14 หน้า : 166/166


