


 



องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
เขต/อําเภอ เขื่องใน    จังหวัดอุบลราชธานี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บานสวน หมูที่ 5  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล กลางใหญ
  เขต/อําเภอ เขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  34230

พื้นที่ 41.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,082 คน
ชาย 2,505 คน

หญิง 2,577 คน

ขอมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหาร
ทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 25,735,272.77 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,572,149.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,119,863.75 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 3,000.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 289,016.27 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 35,791,184.73 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 33,886.26 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 107,042.60 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 173,805.55 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 2,100.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 3,000.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 15,531,231.32 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,940,119.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 51,230.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 29,137,246.17 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,090,027.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,435,926.84 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,353,772.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,149,580.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,082,040.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 25,900.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 51,230.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 4,292,450.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1,695,500.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 33,886.26 85,000.00 70,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

107,042.60 89,100.00 90,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 173,805.55 150,000.00 100,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,100.00 46,900.00 87,000.00

หมวดรายได้จากทุน 3,000.00 1,500.00 5,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 319,834.41 372,500.00 352,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,531,231.32 17,082,500.00 17,427,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15,531,231.32 17,082,500.00 17,427,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,940,119.00 20,545,000.00 20,970,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

19,940,119.00 20,545,000.00 20,970,500.00

รวม 35,791,184.73 38,000,000.00 38,750,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,090,027.00 12,959,410.00 13,543,900.00

งบบุคลากร 11,435,926.84 12,694,200.00 13,543,380.00

งบดําเนินงาน 3,353,772.33 7,156,336.00 6,687,920.00

งบลงทุน 1,149,580.00 4,116,700.00 3,879,800.00

งบเงินอุดหนุน 1,082,040.00 1,035,000.00 1,095,000.00

งบรายจ่ายอื่น 25,900.00 38,354.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,137,246.17 38,000,000.00 38,750,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลกลางใหญ่
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,914,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 50,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 5,843,577

แผนงานสาธารณสุข 831,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 160,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 210,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,196,423

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,543,900

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 38,750,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,543,900 13,543,900
    งบกลาง 13,543,900 13,543,900

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 7,125,600 1,991,280 236,940 9,353,820
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 0 2,743,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,381,680 1,991,280 236,940 6,609,900

งบดําเนินงาน 2,740,035 495,000 19,745 3,254,780
    คาตอบแทน 1,002,035 220,000 19,745 1,241,780

    คาใช้สอย 813,000 175,000 0 988,000

    คาวัสดุ 600,000 100,000 0 700,000

    คาสาธารณูปโภค 325,000 0 0 325,000

งบลงทุน 255,500 30,500 0 286,000
    คาครุภัณฑ 255,500 30,500 0 286,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

รวม 10,141,135 2,516,780 256,685 12,914,600

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 25,000 25,000
    คาวัสดุ 25,000 25,000

งบลงทุน 25,500 25,500
    คาครุภัณฑ 25,500 25,500

รวม 50,500 50,500

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,029,640 0 3,029,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,029,640 0 3,029,640

งบดําเนินงาน 616,470 1,226,467 1,842,937
    คาตอบแทน 266,470 0 266,470

    คาใช้สอย 160,000 708,000 868,000

    คาวัสดุ 190,000 518,467 708,467

งบลงทุน 10,000 136,000 146,000
    คาครุภัณฑ 10,000 136,000 146,000

งบเงินอุดหนุน 0 825,000 825,000
    เงินอุดหนุน 0 825,000 825,000

รวม 3,656,110 2,187,467 5,843,577

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 611,000 611,000
    คาตอบแทน 120,000 120,000

    คาใช้สอย 421,000 421,000

    คาวัสดุ 70,000 70,000

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 220,000

รวม 831,000 831,000

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000

    คาวัสดุ 40,000 40,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000
    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

รวม 160,000 160,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 50,000 150,000 200,000
    คาใช้สอย 50,000 150,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000
    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

รวม 50,000 160,000 210,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,159,920 0 1,159,920
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,159,920 0 1,159,920

งบดําเนินงาน 614,203 0 614,203
    คาตอบแทน 120,790 0 120,790

    คาใช้สอย 218,413 0 218,413

    คาวัสดุ 275,000 0 275,000

งบลงทุน 16,300 3,406,000 3,422,300
    คาครุภัณฑ 16,300 30,000 46,300

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 3,376,000 3,376,000

รวม 1,790,423 3,406,000 5,196,423

หน้า : 7/7



  



 



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 38,692.52 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 26,229.52 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 11,662.26 60,000.00 -66.67 % 20,000.00
     ภาษีป้าย 17,176.00 22,224.00 25,000.00 100.00 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 82,098.04 33,886.26 85,000.00 70,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 931.20 756.60 1,000.00 50.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 100.00 400.00 % 500.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

240.00 230.00 500.00 0.00 % 500.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 340.00 260.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 712.00 623.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 53,390.00 93,653.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 1,271.25 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:15:30 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

10,500.00 1,500.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 77,384.45 107,042.60 89,100.00 90,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 151,148.44 173,805.55 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 151,148.44 173,805.55 150,000.00 100,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 2,000.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาขายแบบพิมพและคํารอง 0.00 100.00 500.00 0.00 % 500.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 400.00 25.00 % 500.00
     เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,000.00 0.00 41,000.00 -97.56 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,000.00 2,100.00 46,900.00 87,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 3,000.00 1,500.00 233.33 % 5,000.00
     รายไดจากทุนอื่น ๆ 500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 500.00 3,000.00 1,500.00 5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 375,203.12 405,636.59 375,000.00 6.67 % 400,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,954,155.69 8,318,829.78 8,950,000.00 0.56 % 9,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,103,276.16 2,062,736.56 2,250,000.00 0.00 % 2,250,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 61,656.58 167,054.59 175,000.00 2.86 % 180,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสรรพสามิต 4,593,155.86 3,939,391.42 4,500,000.00 5.56 % 4,750,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาภาคหลวงแร 44,402.13 42,661.81 40,000.00 25.00 % 50,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 40,563.19 35,094.57 40,000.00 12.50 % 45,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

753,781.00 558,186.00 750,000.00 0.00 % 750,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,640.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 16,926,193.73 15,531,231.32 17,082,500.00 17,427,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 18,978,531.00 19,940,119.00 20,545,000.00 2.07 % 20,970,500.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 18,978,531.00 19,940,119.00 20,545,000.00 20,970,500.00
รวมทุกหมวด 36,216,855.66 35,791,184.73 38,000,000.00 38,750,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ

อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 38,750,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 70,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 90,000 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 500 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 500 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง
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คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 100,000 บาท

- ประมาณการไว้ต่ํากวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 87,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาขายแบบพิมพและคําร้อง จํานวน 500 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน จํานวน 80,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง
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รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

หมวดรายได้จากทุน รวม 5,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 5,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,427,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 400,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,000,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,250,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 180,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,750,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาภาคหลวงแร จํานวน 50,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 45,000 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 750,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

คาธรรมเนียมและคาใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,500 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมาเพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่
จัดเก็บจริง

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,970,500 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,970,500 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมารองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 94,576 82,627 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,270 4,720 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,523,600 8,715,900 9,357,600 2.08 % 9,552,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,707,200 2,752,000 2,856,800 5.1 % 3,002,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 60,000 60,000 0 % 60,000

เงินสํารองจาย 31,900 55,980 281,745 -6.33 % 263,910

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 355,590

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 200,000 250,000 200,000 0 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลกลางใหญ
อําเภอเขื่องใน    จังหวัดอุบลราชธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

160,296 168,800 349,100 -100 % 0

รวมงบกลาง 11,774,842 12,090,027 13,215,245 13,543,900
รวมงบกลาง 11,774,842 12,090,027 13,215,245 13,543,900
รวมงบกลาง 11,774,842 12,090,027 13,215,245 13,543,900

รวมแผนงานงบกลาง 11,774,842 12,090,027 13,215,245 13,543,900
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

379,440 379,440 474,080 8.44 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 31,560 31,560 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 31,560 31,560 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,886,400 1,831,300.39 2,059,200 0 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,415,360 2,360,260.39 2,703,920 2,743,920
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,552,266 2,750,580 4,037,200 -15.52 % 3,410,580

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

21,000 0 21,300 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 231,000 252,000 294,000 -14.29 % 252,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0 0 244,320 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 626,160 640,680 1,062,120 -38.06 % 657,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 81,540 71,880 116,760 -47.53 % 61,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,511,966 3,715,140 5,775,700 4,381,680
รวมงบบุคลากร 5,927,326 6,075,400.39 8,479,620 7,125,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

46,500 139,700 430,880 117.93 % 939,035

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 50,000 -60 % 20,000

คาเชาบ้าน 18,000 18,000 18,000 0 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 25,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,900 18,900 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 73,400 176,600 518,880 1,002,035
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 25,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 16,900 36,210 75,000 -33.33 % 50,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 40,000

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.กลางใหญ  

0 0 161,450 -100 % 0

คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยของ
องค์การบริหารสวนตําบล

71,500 71,500 78,000 0 % 78,000

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 100 % 10,000

คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ       
       

273,630 74,700 175,000 -100 % 0

คาธรรมเนียมตางๆ 0 0 0 100 % 40,000

คาเบี้ยประกัน 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ              
      

1,950 0 0 0 % 0

คารับวารสาร 43,800 42,480 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,825 11,275 115,000 -8.7 % 105,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 500,000 -80 % 100,000

2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 138,474 82,544 125,000 -20 % 100,000

3) คาของขวัญหรือเงินรางวัล 5,640 0 0 0 % 0

4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

3,000 2,000 20,000 -100 % 0

6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหารสวนตําบล

11,800 12,820 20,000 0 % 20,000

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแขงขัน

0 0 0 100 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 100,000

โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 100,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 77,785.54 342,729.89 200,000 -50 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 650,304.54 676,258.89 1,639,450 813,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 89,060 80,352 130,000 -23.08 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,290 26,550 50,000 -50 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,387 37,508 60,000 -58.33 % 25,000

วัสดุกอสร้าง 0 2,956 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,600 31,300 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 86,625.23 93,004.49 200,000 -12.5 % 175,000

วัสดุการเกษตร 7,317 5,000 50,000 -50 % 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 25,000 0 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,390 91,450 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 283,669.23 368,120.49 715,000 600,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 115,232.44 135,684.85 253,000 -1.19 % 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,892.21 2,690.59 50,000 -50 % 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 1,256 790.75 25,000 -20 % 20,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 15,235 20,478 25,000 0 % 25,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 134,615.65 159,644.19 353,000 325,000
รวมงบดําเนินงาน 1,141,989.42 1,380,623.57 3,226,330 2,740,035
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเก้าอี้ทํางาน 0 33,000 0 0 % 0

คาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 0 0 0 100 % 105,000

คาชุดรับแขก 0 0 15,000 -100 % 0

คาตู้เหล็ก 0 0 10,000 20 % 12,000

คาโต๊ะหมูบูชา 0 0 7,500 -100 % 0

คาโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 4,990 0 0 % 0

คาพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 0 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

คาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 9,400 0 0 % 0

คาเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 11,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1) คาเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวดํา       

7,900 0 0 0 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 16,500 17,000 -100 % 0

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 0 0 23,000 -26.09 % 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

0 0 0 100 % 32,000

คาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 4,190 0 0 % 0

คาเครื่องพิมพ์เลเชอร์ 0 8,900 0 0 % 0

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 9,980 11,600 -48.28 % 6,000

ครุภัณฑ์สนาม

คาเต็นท์สนามขนาดใหญ 0 0 0 100 % 81,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,900 98,860 109,100 255,500
รวมงบลงทุน 7,900 98,860 109,100 255,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลเขื่องใน 0 15,000 0 0 % 0

เทศบาลตําบลเขื่องใน (สํานักงานปลัด) 20,000 0 0 0 % 0

องค์การบริหารสวนตําบลกอเอ้ 0 0 15,000 33.33 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 15,000 15,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 15,000 15,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือ
สิ่งกอสร้าง

25,900 25,900 38,354 -100 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 25,900 25,900 38,354 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 25,900 25,900 38,354 0

รวมงานบริหารทั่วไป 7,123,115.42 7,595,783.96 11,868,404 10,141,135
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 631,883 950,036.71 0 100 % 1,217,160

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

3,500 17,692.74 0 100 % 9,780

เงินประจําตําแหนง 38,500 42,000 0 100 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 212,700 223,620 0 100 % 256,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 431,040 373,030 0 100 % 427,320

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 46,800 31,265 0 100 % 38,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,364,423 1,637,644.45 0 1,991,280
รวมงบบุคลากร 1,364,423 1,637,644.45 0 1,991,280

วันที่พิมพ์ : 21/10/2564  15:14 หน้า : 9/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 151,090 4.84 % 158,400

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

คาเชาบ้าน 21,600 21,600 21,600 0 % 21,600

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 3,650 13,640 20,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,250 35,240 222,690 220,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 83,320 77,920 75,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 100 % 25,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 47,210 38,350 75,000 -33.33 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,890 400 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 133,420 116,670 200,000 175,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,673 42,290.5 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,420 43,550 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 81,093 85,840.5 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 239,763 237,750.5 522,690 495,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาตู้เหล็ก 4,000 4,150 0 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 17,000 0 % 17,000

คาเครื่องพิมพ์ 0 0 7,500 0 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,000 4,150 24,500 30,500
รวมงบลงทุน 4,000 4,150 24,500 30,500

รวมงานบริหารงานคลัง 1,608,186 1,879,544.95 547,190 2,516,780
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 236,940

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 236,940
รวมงบบุคลากร 0 0 0 236,940

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 19,745

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 19,745
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 19,745

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 256,685
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,731,301.42 9,475,328.91 12,415,594 12,914,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง

คารถบรรทุกน้ํา 0 0 2,500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,500,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 2,500,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 2,500,000 0
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองค์การบริหารสวนตําบลกลาง
ใหญ

0 0 117,500 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 117,500 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 117,500 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 117,500 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

คากระจกโค้ง 0 0 0 100 % 25,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 25,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 25,500

รวมงานจราจร 0 0 0 50,500
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 2,617,500 50,500

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,982,650 2,091,000 2,267,400 4.48 % 2,368,920

วันที่พิมพ์ : 21/10/2564  15:14 หน้า : 14/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 88,000 -100 % 0

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

เงินวิทยฐานะ 122,500 126,000 159,000 -20.75 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 441,720 459,000 468,200 0.11 % 468,720

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 23,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,611,870 2,742,000 3,048,600 3,029,640
รวมงบบุคลากร 2,611,870 2,742,000 3,048,600 3,029,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 227,300 4.03 % 236,470

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 267,300 266,470
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 67,260 55,155 75,000 -100 % 0
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คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้า
ปกหนังสือ

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

12,900 10,750 18,490 -100 % 0

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

4,300 4,730 9,890 -100 % 0

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

7,740 10,320 15,050 -100 % 0

คาของขวัญหรือเงินรางวัล 0 5,760 20,000 -100 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ  

9,000 7,500 12,900 -100 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

3,000 3,300 6,900 -100 % 0

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

5,400 7,200 10,500 -100 % 0

คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ 

52,700 73,100 73,100 -100 % 0

คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก   

28,900 27,200 39,100 -100 % 0
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คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

54,400 56,100 59,500 -100 % 0

คาใช้จายในการการเดินทางไปราชการ 39,644 30,800 75,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

6,000 5,000 8,600 -100 % 0

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

2,000 2,200 4,600 -100 % 0

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ  

3,600 4,800 7,000 -100 % 0

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

159,460 176,900 210,700 -100 % 0

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

78,980 72,400 112,700 -100 % 0

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

151,400 133,500 171,500 -100 % 0

คาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

6,000 5,000 8,600 -100 % 0

คาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

2,000 2,200 4,600 -100 % 0
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คาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

3,600 4,800 7,000 -100 % 0

โครงการจัดคายพัฒนาเด็กและเยาวชน 66,055 67,798 670 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,390 2,500 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 766,729 769,013 1,001,400 160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 13,824 22,565 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 23,194 25,000 25,000 0 % 25,000

คาอาหารเสริม (นม) 435,816.42 318,217.24 532,706 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 6,595 0 25,000 -20 % 20,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,970 48,680 50,000 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 529,399.42 414,462.24 712,706 190,000
รวมงบดําเนินงาน 1,296,128.42 1,183,475.24 1,981,406 616,470

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาชั้นเก็บกระเป๋านักเรียน 18,000 0 49,000 -100 % 0

คาชั้นวางของ 24 ชอง 0 0 12,000 -100 % 0
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คาชั้นวางของ 32 ชอง 0 0 4,000 -100 % 0

คาชั้นวางหนังสือ 2,560 2,380 18,000 -100 % 0

คาตู้เหล็ก 0 0 10,000 0 % 10,000

คาตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน 7,760 0 0 0 % 0

คาพัดลมโคจร 14,400 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

คาเครื่องเลนสนาม 32,950 0 0 0 % 0

คาโต๊ะพร้อมเก้าอี้สําหรับเด็กปฐมวัย 13,500 4,300 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาโทรทัศน์ 11,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องพิมพ์ 0 0 8,900 -100 % 0

คาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 7,900 8,900 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 0 5,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 109,060 20,780 104,500 10,000
รวมงบลงทุน 109,060 20,780 104,500 10,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โรงเรียนบ้านกลางใหญ  20,000 30,000 30,000 -100 % 0

โรงเรียนบ้านกลางใหญ  ตําบลกลางใหญ 386,000 363,000 360,000 -100 % 0

โรงเรียนบ้านไผ  20,000 30,000 30,000 -100 % 0

โรงเรียนบ้านไผ ตําบลกลางใหญ 243,000 229,060 234,000 -100 % 0

โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 20,000 30,000 30,000 -100 % 0

โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา  ตําบลกลาง
ใหญ

146,000 114,980 110,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 835,000 797,040 794,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 835,000 797,040 794,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,852,058.42 4,743,295.24 5,928,506 3,656,110
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 15,050
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คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

0 0 0 100 % 8,600

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

0 0 0 100 % 10,750

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 10,500

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

0 0 0 100 % 6,000

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

0 0 0 100 % 7,500

คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 59,500

คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

0 0 0 100 % 34,000

คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

0 0 0 100 % 42,500

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 7,000

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

0 0 0 100 % 4,000

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

0 0 0 100 % 5,000
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คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 180,075

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

0 0 0 100 % 102,900

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

0 0 0 100 % 128,625

คาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 7,000

คาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

0 0 0 100 % 4,000

คาอุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

0 0 0 100 % 5,000

โครงการจัดคายพัฒนาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 708,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 518,467

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 518,467
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,226,467
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาชั้นเก็บอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 10,000

คาโต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 12,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

คาเตียงผู้ป่วย 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์สนาม

คาชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน 0 0 0 100 % 98,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 136,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 136,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียนบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียนบ้านไผ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา

0 0 0 100 % 30,000
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โครงการสงเสริมสนับสนุนคาอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กโรงเรียนบ้านกลางใหญ

0 0 0 100 % 369,600

โครงการสงเสริมสนับสนุนคาอาหารกลาง
วัน สําหรับเด็กโรงเรียนบ้านไผ

0 0 0 100 % 260,400

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ประชานุเคราะห์วิทยา

0 0 0 100 % 105,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 825,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 825,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 2,187,467
รวมแผนงานการศึกษา 4,852,058.42 4,743,295.24 5,928,506 5,843,577

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  

27,280 28,770 24,935 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 27,280 28,770 24,935 0
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ค่าวัสดุ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,000 0
รวมงบดําเนินงาน 27,280 28,770 74,935 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เทศบาลตําบลบ้านกอก 150,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

คณะกรรมการหมูบ้าน   220,000 220,000 220,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 370,000 220,000 220,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 370,000 220,000 220,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 397,280 248,770 294,935 0
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 336,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100 % 35,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 421,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 611,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 100 % 220,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 220,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 831,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 397,280 248,770 294,935 831,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 629,386 669,420 745,920 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

8,220 2,220 660 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 247,800 231,488 286,400 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 35,754 48,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 975,406 980,882 1,122,980 0
รวมงบบุคลากร 975,406 980,882 1,122,980 0
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 85,360 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 30,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 125,360 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 27,210 18,158 50,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 11,820 5,380 50,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 5,260 19,946.52 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 44,290 43,484.52 200,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 23,680 24,085 50,000 -100 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,399 85,866.5 100,000 -100 % 0

วัสดุกอสร้าง 19,500 36,927 75,000 -100 % 0
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 65,775 73,905 75,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 136,354 220,783.5 300,000 0
รวมงบดําเนินงาน 180,644 264,268.02 625,360 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 4,360 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

คาเลื่อยยนต์ 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

คาเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 22,000 0 0 % 0

คาเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า 0 43,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

คาเครื่องพิมพ์ 0 0 2,600 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 6,290 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,360 71,290 34,600 0
รวมงบลงทุน 4,360 71,290 34,600 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,160,410 1,316,440.02 1,782,940 0
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก   หมูที่ 7 

247,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 247,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 247,000 0 0 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 247,000 0 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,407,410 1,316,440.02 1,782,940 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 15,336 12,650 30,000 33.33 % 40,000

โครงการประชาคมหมูบ้าน/ตําบล 450 2,675 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารสวนตําบล

0 0 201,280 -100 % 0
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ 10,770 0 0 100 % 30,000

โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์การบริหารสวนตําบล 

0 129,150 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 26,556 144,475 271,280 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 40,000
รวมงบดําเนินงาน 26,556 144,475 271,280 140,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ที่ทําการปกครองอําเภอเขื่องใน 0 30,000 10,000 0 % 10,000

ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดอุบลราชธานี

0 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 40,000 20,000 20,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 40,000 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 26,556 184,475 291,280 160,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26,556 184,475 291,280 160,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 50,000

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด 50,000 49,260 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,000 49,260 50,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 50,000 49,260 50,000 50,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 50,000 49,260 50,000 50,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 50,000 0 0 100 % 50,000
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โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 50,000 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

50,000 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 150,000 0 50,000 150,000
รวมงบดําเนินงาน 150,000 0 50,000 150,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  
ประจําป  2562

20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสวนราชการ

ที่ทําการปกครองอําเภอเขื่องใน 5,000 10,000 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 25,000 10,000 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 25,000 10,000 10,000 10,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 175,000 10,000 60,000 160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 225,000 59,260 110,000 210,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 799,080

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 290,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 28,440

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,159,920
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,159,920

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 90,790

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 120,790

วันที่พิมพ์ : 21/10/2564  15:14 หน้า : 34/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 0 0 0 100 % 25,000

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 0 0 0 100 % 33,413

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 218,413
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 275,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 614,203
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank 
printer)

0 0 0 100 % 7,500

คาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) 0 0 0 100 % 6,300

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 100 % 2,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 16,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก  หมูที่  10 0 46,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 46,000 0 0
รวมงบลงทุน 0 46,000 0 16,300

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 46,000 0 1,790,423
งานก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาป้ายแนวเขตขององค์การบริหารสวน
ตําบล

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่  3

0 0 0 100 % 330,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 2

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 6

0 0 0 100 % 300,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 1 0 0 0 100 % 290,000

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 5 0 0 0 100 % 259,000

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 10

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 7

0 0 0 100 % 250,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 4

0 0 0 100 % 250,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8

0 0 0 100 % 280,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 9

0 0 0 100 % 340,000

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11

0 0 0 100 % 208,000

โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในที่ทําการองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 326,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1  

249,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในที่ทําการ อบต.กลางใหญ

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  หมูที่ 4 0 0 426,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก  หมูที่ 9 0 298,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 5 295,500 158,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 9 0 107,000 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกรอบ อบต
.กลางใหญ

0 344,500 0 0 % 0
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โครงการกอสร้างรั้วที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบล

0 0 418,000 -100 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเอนก
ประสงค์องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 43,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 544,500 908,500 1,344,000 3,376,000
รวมงบลงทุน 544,500 908,500 1,344,000 3,406,000

รวมงานก่อสร้าง 544,500 908,500 1,344,000 3,406,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 544,500 954,500 1,344,000 5,196,423

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 65,150 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 65,150 0 0
รวมงบดําเนินงาน 0 65,150 0 0

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 65,150 0 0
รวมแผนงานการเกษตร 0 65,150 0 0

รวมทุกแผนงาน 27,958,947.84 29,137,246.17 38,000,000 38,750,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ

อําเภอเขื่องใน   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 38,750,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,543,900 บาท
งบกลาง รวม 13,543,900 บาท

งบกลาง รวม 13,543,900 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของคาจ้างพนักงาน เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 และหนังสือจังหวัด
อุบลราชธานี ที่ อบ0030/ว 002 ลงวันที่ 6 มกราคม 2560

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างที่ประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้างโดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/
ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม  2561, หนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1620 ลงวันที่ 22
 เมษายน 2562
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,552,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ ๖๐ ปีบริบูรณขึ้นไป 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเงินเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21
กุมภาพันธ  2562

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,002,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ให้
แกคนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนด ที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ
องคการบริหารสวนตําบลแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปได้
รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือนตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 28 เมษายน 2563   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการของขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 684 ลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ  2562

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดสในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548  และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0810.6/ว 2076 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม  2561
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เงินสํารองจาย จํานวน 263,910 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนเป็นสวนรวมได้    
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3215  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2559

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 355,590 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อย
ละ 2 ของประมาณการรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํารายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงิน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546

เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพตําบล
กลางใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 และประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง  การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2561 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,141,135 บาท

งบบุคลากร รวม 7,125,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

-  เพื่อจายเป็นเงินเดือนของนายกองคการบริหารสวนตําบล รอง
นายก องคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
     (1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือน
ละ 20,400  บาท  จํานวน 12 เดือน
     (2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 11,220  บาท/คน รวม  2  คน  จํานวน 12  เดือน

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:13:13 หน้า : 4/85



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท  จํานวน 12 เดือน
     (2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ในอัตราเดือนละ 880  บาท/คน รวม 2 คน  จํานวน 12
 เดือน

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
     (1) คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จํานวน 12 เดือน
     (2) คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ใน
อัตราเดือนละ 880 บาท/คน รวม  2  คน  จํานวน 12  เดือน
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนให้แกเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
(๑) คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 2,059,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ดังนี้
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน  จํานวน  134,640
 บาท
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 110,160
บาท
3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 20 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 1,728,000
 บาท
4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ใน
อัตราเดือนละ 7,200  บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 86,400
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2557 และหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,381,680 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,410,580 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
    1) ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    2) ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    3) ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด 
    4) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
    5) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
    6) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
    7) ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
    8) ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการ
    9) ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0808.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 252,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนรายเดือน
ให้กับพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
    1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 2 อัตรา
    2) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    3) ตําแหนง นักการภารโรง
    4) ตําแหนง คนงานทั่วไป
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0808.2/ ว 36 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564- 2566)  และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 61,260 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 2,740,035 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,002,035 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 939,035 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 339,035
  บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558 

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:13:13 หน้า : 9/85



2. คาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  จํานวน  25,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คา
ตอบแทนการออกข้อสอบในการสอบแขงขัน คัดเลือก คาตรวจคํา
ตอบ หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิได้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายการคัด
เลือกพนักงานและลูกจ้างขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2 พ.ศ. 2558)
3. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  จํานวน  100,000 บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เชน บุคคลหรือ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงาน
จ้างที่ปรึกษา บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมกอสร้าง  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบ
แทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  จํานวน  450,000  บาท
- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนแกข้าราชการสวนท้องถิ่น พนักงานสวน
ท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการแตงตั้งเป็นเจ้า
หน้าที่ในการเลือกตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวันที่ 26
 สิงหาคม 2563
5. คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด  จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนแกข้าราชการสวนท้องถิ่น พนักงาน
สวนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ได้รับการแตงตั้งเป็น
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนมากที่ มท 0804.4/ว
 2158 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 18,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862
 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงิน
คาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการตางๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการขององคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2563 และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 813,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือ
สิ่งพิมพตางๆ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล เชน คาจ้างเหมาฉีดพนน้ํายาเคมีกําจัดยุง คา
จ้างจัดทําสิ่งของ คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะ
เป็นสิ่งกอสร้าง เป็นต้น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 78,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยขององคการ
บริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 3523 ลงวันที่  20 มิถุนายน  2560

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาธรรมเนียมตางๆ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียมในการรังวัด
ที่ดิน- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาเบี้ยประกัน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําประกันภัยทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คาประกันภัยรถยนตทาง
ราชการ คาประกันภัยครุภัณฑ หรือสิ่งกอสร้างขององคการบริหาร
สวนตําบลกลางใหญ เป็นต้น 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดทําประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 105,000 บาท

(1) คารับรอง   จํานวน 50,000 บาท
     - เพื่อจายเป็นคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก เข้าดูงานหรือเยี่ยมชม
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(2) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี    จํานวน  25,000  บาท
     - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีตางๆ  
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.  2557 และภารกิจ
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  ที่สามารถเบิกจายในประเภทรายจาย
นี้ 
(3) คาใช้จายในการประชุมราชการ  จํานวน  30,000  บาท
     - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น รวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม    
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1) คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสําหรับการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบล ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.8
/ว 5013 ลงวันที่ 26  สิงหาคม  2563
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2) คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผู้ที่มีคําสั่งให้
เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

6) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล เชน คาสถานที่  คาวิทยากร  คาอาหารกลางวัน  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  198  ลําดับที่ 1

คาใช้จายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขง
ขันตางๆ เชน วันเด็ก, วันปิยมหาราช
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2557

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:13:13 หน้า : 15/85



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายคาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล หรือผู้ชวย
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลไปปฏิบัติราชการฝึก
อบรมสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1627
  ลงวันที่  22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือ
แผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ไมคลอยพร้อม
เครื่องสง ฟิวล เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง เตา สายยางฉีด
น้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก ถังน้ํา ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูโตะ วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อางล้าง
มือ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงราย
จายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อ
จัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คา
ขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิ
เชน ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน คีมลอค
 ลอคเกียร ลอคคลัตช ลอคพวงมาลัย ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น เบาะ
รถยนต เครื่องยนต (อะไหล) เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา หัว
เทียน แบตเตอรี่ ไฟหน้า ไฟเบรก ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทวัสดุสิ้น
เปลือง รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แกสหุงต้ม น้ํามัน
เชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามัน
จารบี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน สปริงเก
ลอร (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน มีดตัดต้นไม้ ปุ๋ย ยาป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีก
และสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกันแกสพิษ หัว
กะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม
หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้อง
ชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพ ป้ายไฟแจ้งเตือน
แบบล้อลาก ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี กระดาษเขียน
โปสเตอร ฟิลม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบแลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 
เมาส (Morse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสง
น้ํา สายดับเพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชนสายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ) ถัง
ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าขององคการบริหารสวนตําบล หรืออาคาร
สถานที่ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล หรือคาไฟฟ้า
สาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑดดและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทในสํานักงาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และ
คาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชา คาเชา
เครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกิจการขององคการบริหารสวน
ตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณ ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (๑ ครั้งตอปี)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง (ระบบ CLOUD, HOSTING)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น
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งบลงทุน รวม 255,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 255,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบ
ดิจิตอล ชนิด (ขาว-ดํา) ขนาดความเร็ว 30 แผนตอนาที จํานวน 1
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     1) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ํา
     2) เป็นระบบมัลติฟังกชั่น
     3) เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

คาตู้เหล็ก จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2
 หลังๆ ละ 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
     1) มีมือจับชนิดบิด
     2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
     3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบขาตั้ง
พร้อมเครื่องจายแอลกอฮอลอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - เป็นอุปกรณวัดอุณหภูมิรางกายและอุณหภูมิสิ่งแวด
ล้อม โดยสามารถวัดอุณหภูมิของรางกายได้ในชวง 32.0 -42.9
 องศาเซลเซียส อุณหภูมิพื้นผิวสัมผัส (surface) ได้ในชวง 0 – 60
 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิห้องได้ในชวง 0 – 60 องศา
เซลเซียส
     - สามารถวัดคาอุณหภูมิโดยเครื่องไมต้องสัมผัสกับผิวหนัง
     - มีไฟและเสียงแจ้งเตือนอุณหภูมิทุกครั้ง
     - ระยะการวัด 5 – 10 cm
     - หน้าจอ Digital
     - บรรจุของเหลว ชนิดเจลขนาด 1000 ml
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องคอมพิวเตอร All In One จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับ
งานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวล
ผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อยกวา 3.7 GHz 
จํานวน 1 หนวย 
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 
     - มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายใน (External) จํานวน 1 หนวย
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/10/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     - มีแป้นพิมพและเมาส
     - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
     - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศเมื่อ 12
 พฤษภาคม  2563 
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คาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 2 แกน
หลัก (2 core) และ 4 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไมน้อย
กวา 3.5 GHz จํานวน 1 หนวย
     - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB
     - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาด
ไมน้อยกวา 4 GB
     - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
     - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อย
กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง
     - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11ac) และ Bluetooth
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563  ประกาศเมื่อ 12
 พฤษภาคม  2563
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คาเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  
จํานวน  1  เครื่องๆ ละ 6,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดัง
ตอไปนี้
     - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 1 kVA (600 Watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา  15 นาที   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศเมื่อ 12
 พฤษภาคม  2563

ครุภัณฑสนาม

คาเต็นทสนามขนาดใหญ จํานวน 81,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเต็นทสนามขนาดใหญ จํานวน  3
  หลังๆ ละ 27,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
     - เต็นทผ้าใบ ขนาด 4x8 เมตร ทรงโค้ง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลกอเอ้ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้
แกองคการบริหารสวนตําบลกอเอ้ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,516,780 บาท
งบบุคลากร รวม 1,991,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,991,280 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,217,160 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
     1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง
     2) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
     3) ตําแหนง เจ้าพนักงานพัสดุ
     4) ตําแหนง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 9,780 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 29
 กรกฎาคม  2558

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนรายเดือน
ให้กับพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 256,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงคาจ้างประจํา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 427,320 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบล ดังนี้
    1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  
    2) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
    3) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.2/
ว 36  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564 - 2566) และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 38,700 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างขององคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง หลักเกณฑการให้พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 495,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 158,400 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 158,400
 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 21,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน ให้แกพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้า
ราชการท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่นหรือหนังสือสั่งการ
ตางๆ ที่เกี่ยวข้อง
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการขององคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2563 และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผู้ที่มีคําสั่งให้
เดิน ทางไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายคาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล หรือผู้ชวย
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลไปปฏิบัติราชการฝึก
อบรมสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 
ลงวันที่  22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือ
แผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบแลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 
เมาส (Morse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 30,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาตู้เหล็ก จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1
 ตู้ๆ ละ 6,000 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
    3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

คาเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 17,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้                                     
     - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมน้อย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
      - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB – มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมน้อยกวา 4 GB
      - มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมน้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย - มีDVD-RW หรือดี
กวา จํานวน 1 หนวย - มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือ   ดีกวา จํานวน ไมน้อยกวา 1 ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไม
น้อยกวา 3 ชอง - มีแป้นพิมพและเมาส 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศเมื่อ 12
 พฤษภาคม  2563
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คาเครื่องพิมพ จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเครื่องพิมพ Multifunction  แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ (Ink  Tank  Printer) ราคา 7,500 บาทโดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้                                     
     - เป็นอุปกรณที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
     - เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
     - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
     - มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ตอนาที (ipm)
     - มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
     - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
     - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
     - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) – 
สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
     - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
     - สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต - มีชอง
เชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
     - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน - สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 256,685 บาท
งบบุคลากร รวม 236,940 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 236,940 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 236,940 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
     ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

งบดําเนินงาน รวม 19,745 บาท
ค่าตอบแทน รวม 19,745 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 19,745 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานจราจร รวม 50,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผงกั้นจราจร ป้านเตือน แทนแบริเออร (แบบพลาสติก
และแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผนป้ายจราจร กระจงโค้ง
มน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 25,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,500 บาท
ครุภัณฑอื่น

คากระจกโค้ง จํานวน 25,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกระจกโค้งมน ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 3
 ชุดๆ ละ 8,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:13:13 หน้า : 40/85



แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,656,110 บาท

งบบุคลากร รวม 3,029,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,029,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,368,920 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
     1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
     2)  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
     3) ตําแหนง ครู  จํานวน  5 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนรายเดือน
ให้กับพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาของท้องถิ่น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงิน
ประจําตําแหนงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554) และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท
 0809.9/ว 7 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 468,720 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
     1) ตําแหนงผู้ชวยหัวหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
     2) ตําแหนงคนงานทั่วไป  จํานวน 1 อัตรา
     3) ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0808.2/ ว 36  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566)  และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  29
  กรกฎาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 616,470 บาท
ค่าตอบแทน รวม 266,470 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 236,470 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 236,470
  บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการขององคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2563 และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือขององคการบริหารสวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผู้ที่มีคําสั่งให้
เดินทางไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายคาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล หรือผู้ชวย
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลไปปฏิบัติราชการฝึก
อบรมสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627  
ลงวันที่  22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือ
แผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หม้อกระทะ กะละมัง ตะหลิว มีด ถัง ถาด แก้ว
น้ํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระทะไฟฟ้า หม้อไฟฟ้า รวมถึง
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง เตา สายยางฉีด
น้ํา ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบล้อลาก ถังน้ํา ผงซัก
ฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เขง มุ้ง ผ้าปูโตะ วัสดุ
ประกอบอาหาร อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ      
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อางล้าง
มือ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คึมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพันแผล ยา
และเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบแลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 
เมาส (Morse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หุนเพื่อการศึกษา แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการ
เรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก (สไลเดอร
พลาสติก) เบาะยืดหยุน กระดานไวทบอรด ขาตั้ง (กระดาน
ดํา) แปลงลบกระดานดํา ชอลค ปากกาไวทบอรด ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาตู้เหล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดชื้อตู้เหล็กบานกระจกเลื่อน จํานวน 2
 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท เป็นเงิน  10,000 บาท สําหรับใช้
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,187,467 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,226,467 บาท

ค่าใช้สอย รวม 708,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลางใหญ

จํานวน 15,050 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลางใหญ จํานวน 35 คนอัตราคนละ 430 บาทตอปี เป็น
เงิน 15,050 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคก

จํานวน 8,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก จํานวน 20 คนอัตราคนละ 430 บาทตอปี เป็น
เงิน 8,600 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไผ

จํานวน 10,750 บาท

- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไผ จํานวน 25 คนอัตราคนละ 430 บาทตอปี เป็น
เงิน 10,750 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลางใหญ

จํานวน 10,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 35 คนอัตราคนละ 300
 บาทตอปี เป็นเงิน 10,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคก

จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 20 คนอัตราคนละ 300 บาทตอ
ปี เป็นเงิน 6,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 25 คนอัตราคนละ 300 บาทตอ
ปี เป็นเงิน 7,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลางใหญ

จํานวน 59,500 บาท

- เพื่อจายเป็นจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 35 คนอัตราคนละ 1,700 บาทตอ
ปี เป็นเงิน 59,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2564
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คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคก

จํานวน 34,000 บาท

- เพื่อจายเป็นจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 20 คนอัตราคนละ 1,700 บาทตอปี เป็น
เงิน 34,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

คาจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไผ

จํานวน 42,500 บาท

- เพื่อจายเป็นจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 25 คนอัตราคนละ 1,700 บาทตอปี เป็น
เงิน 42,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 35 คนอัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็น
เงิน 7,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก จํานวน 20 คนอัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็น
เงิน 4,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไผ จํานวน 25 คนอัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็น
เงิน 5,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

จํานวน 180,075 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 245 วันๆ ละ 21 บาท จํานวน 35
 คน เป็นเงิน 180,075 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 102,900 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 245 วันๆ ละ 21 บาท จํานวน 20
 คน เป็นเงิน 102,900 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 128,625 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 245 วันๆ ละ 21 บาท จํานวน 25
 คน เป็นเงิน 128,625 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 35 คนอัตราคนละ 200 บาทตอ
ปี เป็นเงิน 7,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก จํานวน 20 คนอัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็น
เงิน 4,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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คาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนสําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 25 คนอัตราคนละ 200 บาทตอปี เป็น
เงิน 5,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการจัดคายพัฒนาเด็กและเยาวชน จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการจัดคายพัฒนาเด็ก
และเยาวชนด้านวิชาการขององคการบริหารสวนตําบล เชน คา
วิทยากรคาอาหารกลางวัน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ  ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 189 ลําดับที่ 5 (กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 518,467 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 518,467 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว คาอาหารเสริม (นม) ราย
ละเอียดดังนี้
1) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลางใหญ จํานวน 260 วันๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 35 คน
เป็นเงิน 71,162 บาท
2) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไผ จํานวน 260 วันๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 25 คน เป็นเงิน 
50,830 บาท
3) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก จํานวน 260 วันๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 20 คน เป็น
เงิน 40,664 บาท
4) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง
ใหญ จํานวน 260 วันๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 88 คน เป็นเงิน 
178,922 บาท
5) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
บ้านไผ จํานวน 260 วันๆ ละ 7.82 บาท จํานวน 62 คน เป็น
เงิน 126,059 บาท
6) คาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
ประชานุเคราะหวิทยา จํานวน 260 วันๆ ละ 7.82
 บาท จํานวน 25 คน เป็นเงิน 50,830 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 136,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 136,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

คาชั้นเก็บอุปกรณ จํานวน 10,000 บาท

1) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นเก็บอุปกรณยีราฟ จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 5,000 บาท  สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
2) เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชั้นวางของตะกร้าแมว จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 5,000 บาท สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น

คาโตะทํางาน จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 2
 ชุดๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท สําหรับใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 1 ชุด ใช้ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคกจํานวน 1 ชุด
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น

ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

คาเตียงผู้ป่วย จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 1
 ชุดๆ ละ 16,000 บาท สําหรับใช้ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น
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ครุภัณฑสนาม

คาชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน จํานวน 98,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามชุดคฤหาสนคุณหนูสี
หวาน จํานวน 1 ชุดๆ ละ 72,000 บาท สําหรับใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก
- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดเครื่องบิน 4 ที่นั่ง จํานวน 2
 ตัวๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท สําหรับใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลางใหญ จํานวน 1 ตัว สําหรับใช้ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ จํานวน 1 ตัว
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 825,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 825,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาโรงเรียน
บ้านกลางใหญ

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านกลางใหญ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือที่ มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านไผ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ด้านการศึกษาโรงเรียนบ้านไผ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือที่ มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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โครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการด้านการศึกษาโรงเรียน
ประชานุเคราะหวิทยา

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการเพื่อสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ด้านการศึกษาโรงเรียนประชานุเคราะหวิทยา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือที่ มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสงเสริมสนับสนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กโรงเรียน
บ้านกลางใหญ

จํานวน 369,600 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนคาอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กโรงเรียนบ้านกลางใหญ จํานวน 200
 วันๆ ละ 21 บาท จํานวน 88 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือที่ มท 0816.2
/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการสงเสริมสนับสนุนคาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กโรงเรียน
บ้านไผ

จํานวน 260,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสนับสนุนคาอาหาร
กลางวัน สําหรับเด็กโรงเรียนบ้านไผ จํานวน 200 วันๆ ละ 21
 บาท จํานวน 62 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือที่ มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประชานุเคราะหวิทยา จํานวน 105,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
ประชานุเคราะหวิทยา จํานวน 200 วันๆ ละ 21 บาท จํานวน 
25 คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือที่ มท 
0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 831,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 611,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

1. คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   จํานวน  120,000
  บาท
- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ง
พิง ได้แก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีภูมิลําเนาอยูในองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นหรือที่ใกล้เคียง ที่ได้รับคําสั่งชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจากผู้บริหาร
ท้องถิ่น จํานวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้
จาย พ.ศ.2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว
 2318
ลงวันที่ 21 เมษายน 2564

ค่าใช้สอย รวม 421,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 336,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน อบต
.กลางใหญ จํานวน  4 คน เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 3523 ลงวันที่  20 มิถุนายน  2560
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอ เชน คายา เวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่ใช้ในการป้องกันควบ
คุมโรคติดตอ ฯลฯ (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.3
/ว /2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 และหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29
 ธันวาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 175  ลําดับที่ 16 (สํานักงานปลัด)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนาวี เชน  คาวัคซีน  คาเข็มฉีดยา  คาป้ายประชาสัมพันธ  คา
วัสดุ  ฯลฯ (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 167  ลําดับที่ 4 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอกตวง 
เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คีมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพันแผล ยา
และเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน เสื้อ กางเกง ผ้า เครื่อง
หมายตางๆ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้
กับคณะกรรมการหมูบ้าน จํานวน 11 หมูบ้านๆ ละ 20,000
 บาท เป็นเงิน  220,000  บาท (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 172  ลําดับที่ 10 (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลื่อน
ที่  เชน คาป้าย  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
วัสดุ คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 161  ลําดับที่ 9 (สํานักงานปลัด)

โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวัสดุ ฯลฯ (ตามโครงการที่ได้
รับอนุมัติ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 158  ลําดับที่ 4 (สํานักงานปลัด)
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โครงการประชาคมหมูบ้าน/ตําบล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดประชุม
ประชาคม
หมูบ้าน/ตําบล  เชน  คาวัสดุ  คาน้ําดื่ม ฯลฯ (ตามโครงการที่ได้
รับอนุมัติ)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856
 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยคา
ใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  159  ลําดับที่ 6 (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริม
อาชีพ  เชน คาสมนาคุณวิทยากร  คาวัสดุ  คาอาหาร  คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาจัดทําป้าย  ฯลฯ (ตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  160  ลําดับที่ 8 (สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอ
เติม หรือ ปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คา
ติดตั้ง อาทิเชน ชุดเครื่องมือผาตัด ที่วางกรวยแก้ว กระบอก
ตวง เบ้าหลอม หูฟัง (Stethoscope) เปลหามคนไข้ คึมถอน
ฟัน เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อเพลิง เครื่องนึ่ง เครื่องมือวิทยา
ศาสตร เครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอทวัดไข้) สําลี และผ้าพันแผล ยา
และเวชภัณฑ แอลกอฮอล ฟิลมเอกซเรย เคมี
ภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ
โรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

ที่ทําการปกครองอําเภอเขื่องใน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  162 ลําดับที่ 12 (สํานักปลัด)
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ศูนยอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดอุบลราชธานี  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 162 ลําดับที่ 13 (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน
ต้านยาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ เชน คา
ถ้วยรางวัล คาเชาเครื่องเสียง คาตอบแทนกรรมการ คาเงิน
รางวัล คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอุปกรณ
กีฬา ฯลฯ (ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 5 ปี 
(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  193  ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
ขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ เชน คาขบวนแหบั้ง
ไฟ คาจัดเตรียมสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 1 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
ขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ เชน คาตกแตงรถแห คา
จัดเตรียมสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 2 (กองการศึกษาฯ)

โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษาขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ เชน คาจ้างเหมา
จัดทําต้นเทียน คารถแหต้นเทียน คาเชาเครื่องเสียง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 194
 ลําดับที่ 3 (กองการศึกษาฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

ที่ทําการปกครองอําเภอเขื่องใน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนงาน
ประเพณี รัฐพิธี งานพระราชพิธี งานสาธารณะประโยชนและงาน
สาธารณะกุศลของอําเภอเขื่องใน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 197
 ลําดับที่ 7 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,790,423 บาท

งบบุคลากร รวม 1,159,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,159,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 799,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานสวนตําบล ดังนี้
     1) ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
     2) ตําแหนง นายชางโยธา
     3) ตําแหนง นายชางไฟฟ้า
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท
 0808.2/ ว 138  ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564- 2566) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง และเงินคาตอบแทนรายเดือน
ให้กับพนักงานสวนตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีจายเงินประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ
. 2559   
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล ดังนี้
1) ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
2) ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที่ มท
 0808.2/ ว 36  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 และตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี 
(พ.ศ. 2564- 2566)  และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 28,440 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างองคการบริหารสวน
ตําบล
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑการให้พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบลได้
รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  29
  กรกฎาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 614,203 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,790 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 90,790 บาท

1. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 90,790
 บาท
- เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงานสวนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
อุบลราชธานี  เรื่อง  การกําหนดหลักเกณฑ  เงื่อนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2558 

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:13:14 หน้า : 68/85



คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบลที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลและผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการขององคการบริหาร
สวนตําบล
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ
.2563 และหนังสือที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9
 สิงหาคม 2559

ค่าใช้สอย รวม 218,413 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาบริการตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลสวนตําบลเชน คาจ้างเหมาฉีดพนน้ํายาเคมีกําจัด
ยุง คาจ้างจัดทําสิ่งของ คาจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง เป็นต้น   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/1627 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะคา
ใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภคและหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
  เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคา
จ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 33,413 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว4044 ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้าง
เอกชนและการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผู้ที่มีคําสั่งให้
เดิน ทางไปราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจ
ขององคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาลงทะเบียนในการสงพนักงานสวนตําบล หรือผู้ชวย
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลไปปฏิบัติราชการฝึก
อบรมสัมมนา
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627
  ลงวันที่  22  มีนาคม  2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้
จายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีในลักษณะ
คาใช้สอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง รวมถึงรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น อาทิเชน หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี้
พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พระบรมฉายา
ลักษณ แผงปิดประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือ
แผนป้ายตางๆ ที่ใช้ในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอ
ผืน) พรม (ตอผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธ
รูป กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ไมคลอยพร้อม
เครื่องสง ฟิวล เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า ดอกลําโพง ฮอรนลําโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุกอสร้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน ไม้
ตางๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย โถส้วม อางล้าง
มือ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 75,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล รวมถึงรายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น อาทิเชน แผนหรือจาน
บันทึกข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบแลเซอร กระดาษตอเนื่อง สาย
เคเบิล หนวยประมวลผล ฮารดดิสกไดรฟ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ (Key Board) เมนบอรด (Main Board) 
เมาส (Morse) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ–รายจายประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 16,300 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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คาเครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(ink tank printer)

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (ink tank printer) จํานวน 1
 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังตอไปนี้
     -เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น printer,copier,scanner
และfax ภายในเครื่องเดียวกัน
     -เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ ink tank printer จากโรงงานผู้ผลิต
     -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
     -มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 27 หน้าตอนาที ppm หรือ 8.8 ภาพตอนาที ipm
     -มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมน้อย
กวา 15 หน้าตอนาที ppm หรือ 5 ภาพตอนาทีipm
     -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได้
     -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200ป600s 
หรือ 600x1,200 dpi
     -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ Auto document feed
     -สามารถถายสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
     -สามารถยอและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอรเซ็น
     -มีชองเชื่อมตอ interface แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
     -มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย network interface 
แบบ 10/100 base-t หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (ieee 802.11b,g,n)
     -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
     -สามารถใช้ได้กับ A3,A4,letter,legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศเมื่อ 12
 พฤษภาคม  2563 
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คาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet printer) จํานวน 6,300 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (inkjet printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 6,300 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังตอไปนี้
     -ใช้เทคโนโลยีแบบพนหมึกinkjet
     -มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
     -มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4
 ไมน้อยกวา 32 หน้าตอนาที (ppm)หรือ 14.5 ภาพตอ
นาที (ipm)
     -มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
น้อยกวา 20 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm)
     -มีชองเชื่อมตอ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
     -มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
     -สามารถใช้ได้กับ A3,A4,letter,legal และสามารถกําหนด
ขนาดของกระดาษเองได้
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศเมื่อ 12
 พฤษภาคม  2563 

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800VA 
ราคา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้น
ฐานดังตอไปนี้
     - มีกําลังไฟฟ้าขาออก output ไมน้อย
กวา 800 VA (480 watts)
     - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม  2564 และเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563  ประกาศเมื่อ 12
 พฤษภาคม  2563
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งานก่อสร้าง รวม 3,406,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,406,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

คาป้ายแนวเขตขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป้ายแนวเขตองคการบริหารสวนตําบล ตําบล
กลางใหญ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1) งานแผนเหล็กป้ายทาสี ขนาดกว้าง 0.55 เมตร ยาว 1.15
 เมตร พร้อมติดสติ๊กเกอรข้อความกําหนดภายหลัง 
     2) งานเสาเหล็กป้ายทาสี ขนาด 2 นิ้ว ป้ายละ 1 เสา 
     3) ฐานรากทอพีวีซี ขนาด 6 นิ้ว สูงต้นละ 0.70 เมตร  พร้อม
เทคอนกรีต
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808/2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑหรือครุภัณฑที่ตั้งงบประมาณราคาใน
จังหวัดหรือท้องถิ่น
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,376,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่  3 จํานวน 330,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง
ใหญ  หมูที่  3 ตําบลกลางใหญ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัด
อุบลราชธานี  (โครงการเริ่มจากบ้านนายแก้ว ทองมี ถึงบ้านนาง
จันดี ทองมี) ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
     1) งานยกรองพูนดินคันทาง  ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร ปริมาณดิน
ถม 54.72 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย
     2) งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 570.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50
 เมตร
     3)  ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้าที่  12 ลําดับที่ 6 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:13:14 หน้า : 78/85



โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลาง
ใหญ  หมูที่ 2 ตําบลกลางใหญ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัด
อุบลราชธานี (โครงการเริ่มจากที่นานางสีดา ทรายทอง ถึงที่นา
นางประจักร 
แสงสวาง) ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
     1) งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 440.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50
 เมตร
     2)  ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 3 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคก  หมู
ที่  6 ตําบลกลางใหญ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัด
อุบลราชธานี  (โครงการเริ่มจากที่นายสนาน ดวงตา ถึงทางเข้า
บ้านนาหลู) ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
     1) งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 525.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหลทางข้างละ 0.50
 เมตร
     2)  ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้าที่  11  ลําดับที่ 5 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 1 จํานวน 290,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก บ้านกลางใหญ หมูที่ 1
 ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการ
เริ่มจากที่นางจําลอง แก้ววรรณา ถึงทางหลวงชนบท 2044) ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้
     1) งานยกรองพูนดินคันทาง ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร  ยาว 810.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 4,050.00
 ตารางเมตร  พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย
     2) งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 810.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก 324
 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย
     3) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้าที่  14  ลําดับที่ 8 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุก หมูที่ 5 จํานวน 259,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนหินคลุก บ้านสวน หมูที่ 5 ตําบล
กลางใหญ อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการเริ่มจาก
ขอบวัดด้านขวาถึงขอบวัดด้านซ้าย) ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้
     1) งานยกรองพูนดินคันทาง ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร  ยาว 560.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 3,360.00
 ตารางเมตร  พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย
     2) งานลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก 280
 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกรดบดอัดตลอดสาย
     3) งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผาศูนย
กลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน 27.00 ทอน
     4) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 12 หน้าที่  13  ลําดับที่ 7 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 10 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนถนนแอสฟัลทติก
คอนกรีต บ้านไผ หมูที่ 10 ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่อง
ใน  จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการเริ่มจากวัดบ้านไผ ถึงบ้านนาง
ประภาพร ทิมาไชย) ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1) งานเสริมผิวจราจรแอลฟัลทติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 165.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร
     2) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3 หน้าที่  8  ลําดับที่ 2 (กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 7 ตําบล
กลางใหญ อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการเริ่มจาก
บ้านนายขุน กอแก้ว ถึงศาลาประชาคมหมูที่7) ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
1) งานเสริมผิวจราจรแอลฟัลทติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00
 เมตร  ยาว 165.00  เมตร  หนา 0.04 เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร
2) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3หน้าที่  10  ลําดับที่ 4 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไผ  หมูที่ 4 ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี (โครงการเริ่มจากบ้านนายน้อม ใครนุนโพธิ์ ถึงบ้าน
นายสมัย ตราษี) ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
     1) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60
 เมตร  ยาว 143.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด 
     2) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 3หน้าที่  16  ลําดับที่ 10 (กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 จํานวน 280,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านไผ  หมูที่ 8 ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี (โครงการเริ่มจากบ้านนายบุญเศียร อุทกโยธะ ถึง
บ้านนางกัน จิตราช) ตามแบบองคการบริหารสวนตําบล
กําหนด  ตามรายละเอียด
ดังนี้ 
     1) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60
 เมตร  ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด 
     2) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  18
 ลําดับที่ 12 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 จํานวน 340,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านกลางใหญ  หมูที่ 9 ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี (โครงการเริ่มจากบ้านนางลําดวน สอด
ศรี ถึงบ้านนายวิเชียร แสวงศรี) ตามแบบองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
    1) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60
 เมตร  ยาว 192.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมฝาปิด 
    2) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  17
 ลําดับที่ 11 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างรางระบายน้ําพร้อมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11

จํานวน 208,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําพร้อมบอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โคก  หมูที่ 11 ตําบลกลางใหญ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี (โครงการเริ่มจากชวงที่1 เริ่มจากบ้านนายไสว ติ่ง
ทองถึงถนนแจ้งสนิท ชวงที่2 โครงการเริ่มจากบ้านนางบุพ
ผา เวียงสิมาถึงบ้านนายสุนทร วงษจันทร) ตามแบบองคการ
บริหารสวนตําบลกําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1) งานวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 0.40x1.00 เมตร จํานวน161.00 ทอนพร้อมขุดวางทอ
ยาแนว
     2) งานกอสร้างทอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.80x0.80 เมตร จํานวน 15.00 บอ พร้อมฝาปิดตะแกรง
เหล็ก ขนาด 0.70x0.70 เมตร
     3) งานขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวกว้าง 
0.80 เมตร ระยะทางยาว 151 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 120.80 ตารางเมตร
     4) ป้ายโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  15
 ลําดับที่ 9 (กองชาง)
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โครงการกอสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 326,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างลานที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล ตําบลกลางใหญ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี ตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
     1) งานดินถมปรับพื้นที่ ขนาด 597.16 ตารางเมตร  ดินถมสูง
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินถม 59.72 ลูกบาศกเมตร
     2) งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 597.16 ตารางเมตร สูง
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตเสริม 89.57 ลูกบาศก
เมตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  149
 ลําดับที่ 43 (กองชาง)

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเอนกประสงคองคการบริหาร
สวนตําบล

จํานวน 43,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงทางเดินรอบอาคารเอนกประสงค
องคการบริหารสวนตําบลกลางใหญ  อําเภอเขื่องใน  จังหวัด
อุบลราชธานี ตามแบบองคการบริหารสวนตําบลกําหนด  ตามราย
ละเอียดดังนี้ 
     1) งานดินถม ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 91.00 เมตร ดินถม
สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินถม 11.15 ลูกบาศกเมตร  
( ตัดงานดินถมบริเวณต้นเสาออก 6.80 ตารางเมตร )
     2) งานเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.30 เมตร ยาว 91.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณคอนกรีต 11.15 ลูกบาศกเมตร 
( ตัดงานคอนกรีตบริเวณต้นเสาออก 6.80 ตารางเมตร ) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  19
 ลําดับที่ 13 (กองชาง)

วันที่พิมพ : 21/10/2564  15:13:14 หน้า : 85/85



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,552,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,002,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 263,910

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

355,590

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,552,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,002,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสํารองจาย 263,910

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

355,590

เงินสมทบเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ

200,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,059,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,864,680 2,368,920 799,080

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

9,780

เงินประจําตําแหนง 294,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 256,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,085,160 468,720 290,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

99,960 24,000 28,440

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,117,180 236,470 120,000 90,790

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 20,000 20,000

คาเชาบ้าน 39,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

2,059,200

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

8,032,680

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

9,780

เงินประจําตําแหนง 378,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 256,320

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,844,280

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

152,400

เงินวิทยฐานะ 126,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,564,440

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

80,000

คาเชาบ้าน 39,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

45,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

25,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 50,000 25,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

40,000 33,413

คาจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัยของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

78,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

35,000 20,000

คาธรรมเนียมตางๆ 40,000

คาเบี้ยประกัน 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

65,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

25,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 75,000

คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก

73,413

คาจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัยของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

78,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
เลมหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

55,000

คาธรรมเนียมตางๆ 40,000

คาเบี้ยประกัน 20,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1) คาใช้จายในการ
เลือกตั้ง

100,000

2) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000

6) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหาร
สวนตําบล

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ประกวด
การแขงขัน

25,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

50,000 50,000 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

150,000 50,000 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 150,000 40,000 80,000

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไผ

10,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

1) คาใช้จายในการ
เลือกตั้ง

100,000

2) คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

100,000

6) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรองค์การบริหาร
สวนตําบล

20,000

คาใช้จายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ประกวด
การแขงขัน

25,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

150,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

230,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 270,000

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไผ

10,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

6,000

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลางใหญ

15,050

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก

8,600

คาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

10,500

คาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

7,500

คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

59,500

คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

6,000

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกลางใหญ

15,050

คากิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนสําหรับเด็กนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคก

8,600

คาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

10,500

คาเครื่องแบบนักเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

7,500

คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

59,500

คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

34,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

42,500

คาหนังสือเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกลางใหญ

7,000

คาหนังสือเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก

4,000

คาหนังสือเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไผ

5,000

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

180,075

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

102,900

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

128,625
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจัดการเรียนการสอน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

42,500

คาหนังสือเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านกลางใหญ

7,000

คาหนังสือเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก

4,000

คาหนังสือเรียนสําหรับ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไผ

5,000

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

180,075

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

102,900

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

128,625
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

7,000

คาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

4,000

คาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

5,000

โครงการจัดคายพัฒนา
เด็กและเยาวชน

70,000

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

336,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 20,000

โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

40,000

โครงการประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
ใหญ

7,000

คาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

4,000

คาอุปกรณ์การเรียน
สําหรับเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ

5,000

โครงการจัดคายพัฒนา
เด็กและเยาวชน

70,000

คาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

336,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดตอ

50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 20,000

โครงการการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย

40,000

โครงการประชาคมหมู
บ้าน/ตําบล

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 150,000 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 25,000 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 543,467

วัสดุกอสร้าง 50,000 20,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 175,000

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 50,000 75,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมสง
เสริมอาชีพ

30,000

โครงการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์

50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 250,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 125,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 568,467

วัสดุกอสร้าง 120,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 175,000

วัสดุการเกษตร 25,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 275,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000

วัสดุจราจร 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 50,000 40,000

วัสดุการศึกษา 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

105,000

คาตู้เหล็ก 18,000 10,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาเครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด

2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

110,000

วัสดุการศึกษา 25,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 250,000

คาบริการโทรศัพท์ 25,000

คาบริการไปรษณีย์ 20,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาเครื่องถายเอกสาร
ระบบดิจิตอล

105,000

คาตู้เหล็ก 28,000

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

คาเครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรด

2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 17,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One

17,000

คาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

32,000

คาเครื่องพิมพ์ 7,500

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 6,000 2,500

ครุภัณฑ์สนาม

คาเต็นท์สนามขนาด
ใหญ

81,000

ครุภัณฑ์อื่น

คากระจกโค้ง 25,500

คาชั้นเก็บอุปกรณ์ 10,000

คาโต๊ะทํางาน 12,000

คาเตียงผู้ป่วย 16,000

คาชุดเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน

98,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาป้ายแนวเขตของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All In One

17,000

คาเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

32,000

คาเครื่องพิมพ์ 7,500

คาเครื่องสํารองไฟฟ้า 8,500

ครุภัณฑ์สนาม

คาเต็นท์สนามขนาด
ใหญ

81,000

ครุภัณฑ์อื่น

คากระจกโค้ง 25,500

คาชั้นเก็บอุปกรณ์ 10,000

คาโต๊ะทํางาน 12,000

คาเตียงผู้ป่วย 16,000

คาชุดเครื่องเลนสนาม
เด็กเลน

98,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

คาป้ายแนวเขตของ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาเครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink tank 
printer)

7,500

คาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (inkjet printer)

6,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่  3

330,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2

250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6

300,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก หมูที่ 1

290,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก หมูที่ 5

259,000

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 10

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

คาเครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (ink tank 
printer)

7,500

คาเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (inkjet printer)

6,300

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่  3

330,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 2

250,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 6

300,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก หมูที่ 1

290,000

โครงการกอสร้างถนน
หินคลุก หมูที่ 5

259,000

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 10

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 7

250,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

250,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8

280,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9

340,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11

208,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบล

326,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมูที่ 7

250,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 4

250,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 8

280,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9

340,000

โครงการกอสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กและ
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 11

208,000

โครงการกอสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในที่ทําการองค์การ
บริหารสวนตําบล

326,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
เดินรอบอาคารเอนก
ประสงค์องค์การบริหาร
สวนตําบล

43,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

องค์การบริหารสวน
ตําบลกอเอ้

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพื่อสงเสริม
สนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียน
บ้านกลางใหญ

30,000

โครงการเพื่อสงเสริม
สนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียน
บ้านไผ

30,000

โครงการเพื่อสงเสริม
สนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียน
ประชานุเคราะห์วิทยา

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาอาหารกลางวัน 
สําหรับเด็กโรงเรียน
บ้านกลางใหญ

369,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงทาง
เดินรอบอาคารเอนก
ประสงค์องค์การบริหาร
สวนตําบล

43,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

องค์การบริหารสวน
ตําบลกอเอ้

20,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการเพื่อสงเสริม
สนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียน
บ้านกลางใหญ

30,000

โครงการเพื่อสงเสริม
สนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียน
บ้านไผ

30,000

โครงการเพื่อสงเสริม
สนับสนุนกิจการด้าน
การศึกษาโรงเรียน
ประชานุเคราะห์วิทยา

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาอาหารกลางวัน 
สําหรับเด็กโรงเรียน
บ้านกลางใหญ

369,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาอาหารกลางวัน 
สําหรับเด็กโรงเรียน
บ้านไผ

260,400

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
ประชานุเคราะห์วิทยา

105,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขื่องใน

10,000 10,000

ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดอุบลราชธานี

10,000

รวม 13,543,900 12,914,600 50,500 5,843,577 831,000 160,000 210,000 5,196,423
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนคาอาหารกลางวัน 
สําหรับเด็กโรงเรียน
บ้านไผ

260,400

โครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียน
ประชานุเคราะห์วิทยา

105,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

ที่ทําการปกครองอําเภอ
เขื่องใน

20,000

ศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดอุบลราชธานี

10,000

รวม 38,750,000
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