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ของของ  
  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางช้ายองค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย  
อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทองอ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  



องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

เขต/อําเภอ โพธิทอง    จังหวัดอ่างทอง

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

หมู่ที  7  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ยางช้าย
  เขต/อําเภอ โพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง  14120

พืนที 30.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 5,950 คน

ชาย 2,854 คน

หญิง 3,096 คน

ข้อมูล ณ วันที 24 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้ายอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้ายจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 30,535,823.72 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 8,082,683.19 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,604,960.15 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 3,856,564.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 14 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 33,979,049.42 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 219,509.57 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 14,834.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 78,818.41 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,176,571.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 54,280.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,407,036.44 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 18,028,000.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 26,973,569.25 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 11,220,910.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,982,016.17 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,660,292.83 บาท

งบลงทุน จํานวน 830,700.25 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,279,650.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,172,260.76 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 200,959.96 200,300.00 217,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 14,217.10 30,000.00 30,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 149,032.41 160,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,503,214.00 1,730,000.00 1,735,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,525.00 32,000.00 61,500.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 12,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,876,948.47 2,162,300.00 2,206,200.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 15,938,125.12 15,291,700.00 15,346,100.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,938,125.12 15,291,700.00 15,346,100.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 18,018,503.00 20,312,000.00 21,127,700.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 18,018,503.00 20,312,000.00 21,127,700.00

รวม 35,833,576.59 37,766,000.00 38,680,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 11,705,518.82 12,904,500.00 13,060,793.00

งบบุคลากร 10,504,579.00 12,269,760.00 12,668,227.00

งบดําเนินงาน 6,139,794.93 7,364,390.00 7,789,930.00

งบลงทุน 4,241,678.08 3,776,700.00 3,872,500.00

งบรายจ่ายอืน 16,000.00 20,000.00 17,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,410,300.00 1,430,650.00 1,271,550.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,017,870.83 37,766,000.00 38,680,000.00

รวม 34,017,870.83 37,766,000.00 38,680,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 11,907,247

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,752,870

แผนงานสาธารณสุข 405,430

แผนงานเคหะและชุมชน 220,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 134,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 340,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,287,680

แผนงานการเกษตร 100,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,401,900

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 13,060,793

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 38,680,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,997,627 0 2,065,520 9,063,147

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,743,920 0 0 2,743,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,253,707 0 2,065,520 6,319,227

งบดําเนินงาน 1,992,600 50,000 590,000 2,632,600

    ค่าตอบแทน 426,000 0 165,000 591,000

    ค่าใช้สอย 1,077,000 50,000 225,000 1,352,000

    ค่าวัสดุ 186,600 0 190,000 376,600

    ค่าสาธารณูปโภค 303,000 0 10,000 313,000

งบลงทุน 159,500 0 7,000 166,500

    ค่าครุภัณฑ์ 159,500 0 7,000 166,500

งบรายจ่ายอืน 17,000 0 0 17,000

    รายจ่ายอืน 17,000 0 0 17,000

งบเงินอุดหนุน 28,000 0 0 28,000

    เงินอุดหนุน 28,000 0 0 28,000

                                             รวม 9,194,727 50,000 2,662,520 11,907,247

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                                             รวม 70,000 70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,933,400 1,933,400

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,933,400 1,933,400

งบดําเนินงาน 1,549,920 1,549,920

    ค่าตอบแทน 203,000 203,000

    ค่าใช้สอย 543,920 543,920

    ค่าวัสดุ 783,000 783,000

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000

งบลงทุน 26,000 26,000

    ค่าครุภัณฑ์ 26,000 26,000

งบเงินอุดหนุน 1,243,550 1,243,550

    เงินอุดหนุน 1,243,550 1,243,550

                                             รวม 4,752,870 4,752,870

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 405,430 405,430

    ค่าใช้สอย 405,430 405,430

                                             รวม 405,430 405,430

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล รวม

งบดําเนินงาน 100,000 120,000 220,000

    ค่าใช้สอย 0 120,000 120,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 100,000 120,000 220,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 134,080 134,080

    ค่าใช้สอย 64,080 64,080

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000

                                             รวม 134,080 134,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 300,000 40,000 340,000

    ค่าใช้สอย 200,000 40,000 240,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 300,000 40,000 340,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 1,671,680 0 1,671,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,671,680 0 1,671,680

งบดําเนินงาน 336,000 0 336,000

    ค่าตอบแทน 171,000 0 171,000

    ค่าใช้สอย 100,000 0 100,000

    ค่าวัสดุ 65,000 0 65,000

งบลงทุน 380,000 2,900,000 3,280,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 0 30,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 350,000 2,900,000 3,250,000

                                             รวม 2,387,680 2,900,000 5,287,680

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบลงทุน 100,000 100,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 100,000

                                             รวม 100,000 100,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 2,101,900 2,101,900

    ค่าใช้สอย 361,900 361,900

    ค่าวัสดุ 340,000 340,000

    ค่าสาธารณูปโภค 1,400,000 1,400,000

งบลงทุน 300,000 300,000

    ค่าครุภัณฑ์ 300,000 300,000

                                             รวม 2,401,900 2,401,900

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,060,793 13,060,793

    งบกลาง 13,060,793 13,060,793

                                             รวม 13,060,793 13,060,793







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอ โพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 126,480.70 122,410.15 138,680.37 125,000.00 10.40 % 138,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 69,796.08 70,529.81 72,549.20 69,700.00 1.87 % 71,000.00

     ภาษีป้าย 5,600.00 8,020.00 8,280.00 5,600.00 46.43 % 8,200.00

รวมหมวดภาษีอากร 201,876.78 200,959.96 219,509.57 200,300.00 217,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 834.20 950.60 1,018.50 1,000.00 400.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 121.50 867.50 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 670.00 350.00 460.00 1,000.00 50.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 250.00 200.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 100.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน 0.00 260.00 120.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 13,638.25 3,725.00 3,484.00 13,000.00 -23.08 % 10,000.00

     ค่าปรับอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 8,740.00 8,500.00 8,600.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 60.00 284.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,882.45 14,217.10 15,034.00 30,000.00 30,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 163,628.44 149,032.41 142,758.14 160,000.00 -6.25 % 150,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 163,628.44 149,032.41 142,758.14 160,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,487,676.00 1,490,814.00 1,174,443.00 1,700,000.00 0.00 % 1,700,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ 31,600.00 12,400.00 16,000.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,519,276.00 1,503,214.00 1,190,443.00 1,730,000.00 1,735,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 27,600.00 7,500.00 54,000.00 30,000.00 100.00 % 60,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 970.00 2,025.00 290.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,570.00 9,525.00 54,290.00 32,000.00 61,500.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     รายได้จากทุนอืนๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 40.00 % 7,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 12,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 323,339.89 284,566.16 423,418.37 324,000.00 8.02 % 350,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,747,181.37 8,157,334.46 8,077,410.42 7,750,000.00 0.13 % 7,760,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,418,615.22 2,413,582.79 2,131,234.38 2,420,000.00 3.31 % 2,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 116,993.55 71,939.95 78,876.18 117,000.00 -5.98 % 110,000.00

     ภาษีสุรา 1,389,314.49 1,252,346.95 0.00 1,400,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,648,084.51 3,018,008.78 3,962,929.09 2,650,000.00 50.94 % 4,000,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 36,954.53 43,804.68 27,636.22 40,000.00 -5.00 % 38,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 42,439.24 39,093.35 37,532.15 42,500.00 0.00 % 42,500.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 540,385.00 655,428.00 507,076.00 541,000.00 -0.18 % 540,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 1,550.00 2,020.00 1,530.00 1,600.00 -37.50 % 1,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -80.00 % 500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,264,857.80 15,938,125.12 15,247,642.81 15,291,700.00 15,346,100.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 6,197,951.00 18,018,503.00 18,040,720.00 20,312,000.00 4.02 % 21,127,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 6,197,951.00 18,018,503.00 18,040,720.00 20,312,000.00 21,127,700.00

รวมทุกหมวด 23,400,042.47 35,833,576.59 34,910,397.52 37,766,000.00 38,680,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 38,680,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 217,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 138,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี   
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 71,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 8,200 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 30,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายทีดินมาตรา 9 จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,735,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
รายได้จากสาธารณูปโภคอืน ๆ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 61,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
หมวดรายได้จากทุน รวม 12,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้
รายได้จากทุนอืนๆ จํานวน 7,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซีงคาดว่า อบต.สามารถจัดเก็บได้

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,346,100 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,760,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่ากว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ภาษีการพนัน จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
อากรประมง จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 38,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 42,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 540,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมาซึงคาดว่ารัฐจะจัดสรรให้
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 21,127,700 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 21,127,700 บาท

  1) เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
จํานวนเงิน 2,142,524 บาท
  2) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) จํานวน
เงิน 110,500 บาท 
  3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน ค่าเครืองแบบ
นักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวนเงิน 148,920 บาท
  4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย 
จํานวนเงิน 124,554 บาท
  5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย
จํานวนเงิน 318,500 บาท
  6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถมศึกษา
จํานวนเงิน 1,804,442 บาท
  7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
จํานวนเงิน 1,220,000 บาท
  8) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน
จํานวนเงิน 1,220,000 บาท
  9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่อนุบาลจนจบการ
ศึกษาขันพืนฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียนค่าเครืองแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จํานวนเงิน 38,420 บาท 
  10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบ
แทน และเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับ ขรก.,พนง.จ้าง ศูนย์เด็ก ) 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,134,240 บาท
  11) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือ ทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบียความ
พิการ) จํานวนเงิน  2,812,800 บาท
  12) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ผู้ป่วยเอดส์) จํานวนเงิน 18,000 บาท
  13) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ) 
จํานวนเงิน  9,735,600 บาท
  14) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข (หมู่ละ 20,000) จํานวน  220,000 บาท
  15) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี จํานวนเงิน  13,200 บาท
  16) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จํานวนเงิน  66,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 428,400 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 35,100 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 35,100 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 72,000 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,972,800 1,972,800 1,644,000 2,059,200 0 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 2,657,520 2,214,600 2,743,920 2,743,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,003,731 2,275,365 2,433,750 2,797,920 2.96 % 2,880,727

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 79,800 84,000 77,000 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 132,300 168,000 154,000 168,000 0 % 168,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 933,850 980,160 930,160 1,032,840 3.53 % 1,069,320

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 53,570 57,420 47,355 57,420 -10.03 % 51,660

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,203,251 3,564,945 3,642,265 4,140,180 4,253,707

รวมงบบุคลากร 5,860,771 6,222,465 5,856,865 6,884,100 6,997,627

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิทอง    จังหวัดอ่างทอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 236,000 270,570 75,900 150,000 33.33 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,470 19,480 20,130 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 78,900 69,000 90,000 108,000 44.44 % 156,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,630 15,238 24,134 40,000 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 355,000 374,288 210,164 328,000 426,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 66,000 66,000 55,000 66,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานแม่บ้าน 0 0 0 0 100 % 66,000

ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ 0 0 0 0 100 % 6,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 1,330 1,700 0 40,000 -25 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และ
กระทรวงมหาดไทย

0 0 0 24,000 25 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล 0 17,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 46,938 67,276 16,008 90,000 0 % 90,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50,000 58,200 98,500 130,000 -7.69 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง 0 0 0 6,000 4,233.33 % 260,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 228,692.04 117,739.6 131,530 131,570 -1.19 % 130,000

ค่าใช้จ่ายเพือการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริ

0 0 18,010 50,000 -50 % 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
เพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

262,380 284,845 243,126 300,000 -16.67 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 25,450.93 34,730 11,580 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 680,790.97 647,990.6 573,754 887,570 1,077,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 40,425.55 44,633 33,970 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 29,980 12,100 9,600 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 72,395.42 57,352.5 57,340.73 130,000 -64.15 % 46,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,100 51,490 55,205 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 192,900.97 165,575.5 156,115.73 270,000 186,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 152,450.28 138,121.52 118,621.04 200,000 0 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 1,762 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 90,642.56 88,352.04 80,917.68 110,000 -9.09 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 244,854.84 226,473.56 199,538.72 313,000 303,000

รวมงบดําเนินงาน 1,473,546.78 1,414,327.66 1,139,572.45 1,798,570 1,992,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีเหล็กเบาะนวมหนัง 19,099.5 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 5,900 0 0 100 % 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองขยายเสียงแบบเคลือนที 0 0 35,000 35,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 26,610 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 8,800 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เย็น 0 0 0 0 100 % 19,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์ 0 0 0 22,000 0 % 22,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 16,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 4,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คําบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบ
ต. 0 0 0 0 100 % 87,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 54,509.5 5,900 35,000 73,000 159,500

รวมงบลงทุน 54,509.5 5,900 35,000 73,000 159,500

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 16,000 16,000 0 20,000 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย และ
ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

0 0 0 0 100 % 17,000

รวมรายจ่ายอืน 16,000 16,000 0 20,000 17,000

รวมงบรายจ่ายอืน 16,000 16,000 0 20,000 17,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 54,955.77 25,000 55,000 60,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีอําเภอ
โพธิทอง

0 0 0 0 100 % 15,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 7,000 4,500 7,000 10,000 -100 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินเพือสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี

0 0 0 0 100 % 8,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 5,000 5,000 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 66,955.77 34,500 67,000 75,000 28,000

รวมงบเงินอุดหนุน 66,955.77 34,500 67,000 75,000 28,000

รวมงานบริหารทัวไป 7,471,783.05 7,693,192.66 7,098,437.45 8,850,670 9,194,727

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 0 14,310 0 0 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสีปี 0 0 12,910 50,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 14,310 12,910 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 14,310 12,910 50,000 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 14,310 12,910 50,000 50,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,034,476 917,770 1,063,200 1,296,360 0.73 % 1,305,800

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 435,307 467,150 368,356.67 507,120 35.12 % 685,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 39,892 38,260 19,040.5 40,260 -19.23 % 32,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,551,675 1,465,180 1,489,097.17 1,885,740 2,065,520

รวมงบบุคลากร 1,551,675 1,465,180 1,489,097.17 1,885,740 2,065,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 127,000 101,990 1,100 80,000 12.5 % 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 22,255 19,080 9,515 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 23,400 23,400 21,000 27,600 44.93 % 40,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 172,655 144,470 31,615 142,600 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 52,425 48,224 40,954 65,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 65,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที
ภาษี 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 3,940 10,910 18,524 50,000 -20 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 11,400 26,700 43,600 70,000 -28.57 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 11,000 11,000 1,300 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 78,765 96,834 104,378 275,000 225,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 68,131 76,614 48,515 80,000 25 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 7,020 7,920 4,970 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 37,385 19,010 16,100 65,000 15.38 % 75,000

รวมค่าวัสดุ 112,536 103,544 69,585 160,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 4,601 2,995 924 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,601 2,995 924 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 368,557 347,843 206,502 587,600 590,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงาน 0 3,000 0 0 100 % 1,500

ค่าซือตู้เก็บเอกสาร 9,480 0 0 5,500 0 % 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซือเครืองคอมพิวเตอร์ 16,000 0 0 0 0 % 0

ค่าซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0 3,300 0 0 0 % 0

ค่าซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 4,300 4,300 0 0 0 % 0

ค่าซือเครืองสํารองไฟฟ้า 3,100 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 32,880 10,600 0 5,500 7,000

รวมงบลงทุน 32,880 10,600 0 5,500 7,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,953,112 1,823,623 1,695,599.17 2,478,840 2,662,520

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 9,424,895.05 9,531,125.66 8,806,946.62 11,379,510 11,907,247

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรม อปพร. 0 0 0 10,410 -100 % 0

โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 31,865 12,290 30,480 60,000 -50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 31,865 12,290 30,480 70,410 30,000

รวมงบดําเนินงาน 31,865 12,290 30,480 70,410 70,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 31,865 12,290 30,480 70,410 70,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 31,865 12,290 30,480 70,410 70,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 569,280 1,424,224 1,322,590 1,491,240 5.28 % 1,570,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 38,500 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 14,000 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 22,620 176,840 148,170 165,360 3.65 % 171,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 3,420 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 633,900 1,646,484 1,523,260 1,848,600 1,933,400

รวมงบบุคลากร 633,900 1,646,484 1,523,260 1,848,600 1,933,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 122,000 127,940 25,500 60,000 66.67 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,320 10,080 10,210 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 30,000 38,000 0 % 38,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,400 21,590 5,000 52,500 -4.76 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 171,720 195,610 70,710 165,500 203,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,640 13,780 8,280 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 8,300 49,750 39,050 50,000 -20 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,600 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 356,000 541,200 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

0 0 0 0 100 % 14,620

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าเครือง
แบบนักเรียน

0 0 0 0 100 % 10,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน

0 0 102,000 102,000 8.33 % 110,500

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน

0 0 0 0 100 % 6,800

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน

0 0 300,000 312,000 4.17 % 325,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน

0 0 0 0 100 % 6,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 8,500 7,450 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 376,540 613,230 456,780 504,000 543,920

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 6,862 11,855 3,180 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 2,530 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 19,915 13,765 14,113 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 797,379.68 736,771.6 470,248.28 750,000 -4 % 720,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,400 3,750 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 841,556.68 768,671.6 487,541.28 843,000 783,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 4,550.53 6,749.13 8,952.67 15,000 33.33 % 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 3,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,550.53 6,749.13 8,952.67 18,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 1,394,367.21 1,584,260.73 1,023,983.95 1,530,500 1,549,920

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 11,000

โต๊ะพร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 15,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 9,800 16,500 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซือเครืองคอมพิวเตอร์ 16,000 0 0 0 0 % 0

ค่าซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 3,300 0 0 0 0 % 0

ค่าซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 9,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,400 16,500 0 0 26,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้าย 46,700 40,800 57,900 62,000 -100 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
งิวราย 18,600 44,900 0 0 0 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีกุญชร 5,000 10,000 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 70,300 95,700 57,900 62,000 0

รวมงบลงทุน 108,700 112,200 57,900 62,000 26,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,456,500 1,375,800 1,297,650 1,355,650 -100 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 23,550

โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ชัน อนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 0 0 0 0 100 % 1,220,000

รวมเงินอุดหนุน 1,456,500 1,375,800 1,297,650 1,355,650 1,243,550

รวมงบเงินอุดหนุน 1,456,500 1,375,800 1,297,650 1,355,650 1,243,550

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 3,593,467.21 4,718,744.73 3,902,793.95 4,796,750 4,752,870

รวมแผนงานการศึกษา 3,593,467.21 4,718,744.73 3,902,793.95 4,796,750 4,752,870
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 23,000 22,460 27,300 45,430 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 45,430

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
ตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต
.ยางช้าย 145,600 49,200 0 0 0 % 0

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 168,600 71,660 27,300 45,430 405,430

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 108,000 95,580 101,940 107,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 108,000 95,580 101,940 107,000 0

รวมงบดําเนินงาน 276,600 167,240 129,240 152,430 405,430

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 220,000 220,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 220,000 220,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 220,000 220,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 276,600 167,240 349,240 372,430 405,430
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 82,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 82,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 82,500 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 82,500 0 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 359,100 167,240 349,240 372,430 405,430

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

จัดซือพร้อมติดตังเสา ค.ส.ล.ให้ผู้ด้อย
โอกาส 156,275 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 156,275 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 156,275 0 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 156,275 0 0 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 156,275 0 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาด 600 
โวลต์ 60 แอมป์ 13,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือพร้อมติดตังอุปกรณ์หอกระจา
ยข่าว หมู่ที 1 67,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 80,900 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 80,900 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 80,900 0 0 0 0

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 106,190 94,335 98,710 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 106,190 94,335 98,710 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 106,190 94,335 98,710 100,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 106,190 94,335 98,710 100,000 100,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 8,859.6 0 346.5 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการขยะชุมชน 8,500 23,970 48,000 68,000 -26.47 % 50,000

โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 17,359.6 23,970 48,346.5 88,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 17,359.6 23,970 48,346.5 88,000 120,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 17,359.6 23,970 48,346.5 88,000 120,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 204,449.6 118,305 147,056.5 188,000 220,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 64,080 64,080 53,400 64,080 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 64,080

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

การจัดทําประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล 27,300 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 91,380 64,080 53,400 64,080 64,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 57,550 57,200 47,750 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 57,550 57,200 47,750 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 148,930 121,280 101,150 134,080 134,080

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 148,930 121,280 101,150 134,080 134,080

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 148,930 121,280 101,150 134,080 134,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 150,640 220,000 -9.09 % 200,000

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน 
และกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินในเขตอําเภอโพธิทอง จังหวัด
อ่างทอง

200,498 147,242 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 200,498 147,242 150,640 220,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 99,706 99,273 98,501 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 99,706 99,273 98,501 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 300,204 246,515 249,141 320,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซือและติดตังเครืองออก
กําลังกายกลางแจ้ง 175,200 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 175,200 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 175,200 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 475,404 246,515 249,141 320,000 300,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 9,800 22,645 13,575 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 0 4,175 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 9,800 26,820 13,575 50,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 9,800 26,820 13,575 50,000 40,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 9,800 26,820 13,575 50,000 40,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 485,204 273,335 262,716 370,000 340,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 461,982 486,390 208,679 920,700 1.1 % 930,860

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 21,300 0 % 21,300

เงินประจําตําแหน่ง 31,725 31,500 0 42,000 0 % 42,000

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:53:14 หน้า : 18/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 541,929 568,560 529,980 583,320 1.75 % 593,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 80,903 84,000 77,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,116,539 1,170,450 815,659 1,651,320 1,671,680

รวมงบบุคลากร 1,116,539 1,170,450 815,659 1,651,320 1,671,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 157,100 89,260 16,100 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 74,995 69,920 56,135 70,000 0 % 70,000

ค่าเช่าบ้าน 27,600 27,600 23,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 259,695 186,780 95,235 171,000 171,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที
ภาษี 0 35,000 0 40,000 -50 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 420 10,236 10,922 40,000 -25 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 4,500 7,025 14,500 40,000 -25 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,913 600 10,304.7 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 7,833 52,861 35,726.7 140,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,479 28,567.05 3,750 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 27,317 14,480 13,550 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 56,796 43,047.05 17,300 65,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 324,324 282,688.05 148,261.7 376,000 336,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือโต๊ะ และเก้าอี สําหรับพนักงาน 15,400 0 0 0 0 % 0

จัดซือเก้าอี 0 0 2,200 2,200 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 5,500 5,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือสว่านไฟฟ้า 0 0 9,890 10,000 -100 % 0

ตู้เชือมไฟฟ้า 0 0 14,890 15,000 -100 % 0

แท่นตัดไฟเบอร์ 0 0 7,950 8,000 -100 % 0

หินเจียร์ 0 0 4,370 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที 2 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 16,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 4,300 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 3,100 0 0 0 0 % 0

โน้ตบุ๊คแบบประมวลผล 0 0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเลือยยนต์ 0 0 8,500 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 38,800 0 53,300 76,200 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ทีทําการ อบต.ยางช้า
ย (แห่งใหม่) 0 0 0 365,000 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน
และสิงก่อสร้าง 0 156,834.08 103,375.25 433,000 -100 % 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึง
สิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพือปรับปรุง
ภูมิทัศน์ทีทําการ อบต.ยางช้าย 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 156,834.08 103,375.25 798,000 350,000

รวมงบลงทุน 38,800 156,834.08 156,675.25 874,200 380,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 1,479,663 1,609,972.13 1,120,595.95 2,901,520 2,387,680

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ก่อสร้างทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางช้าย(แห่งใหม่) 0 3,850,000 0 1,142,000 -100 % 0

ก่อสร้างห้องนําศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที 
3 50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ทีทําการ อบต.ยางช้า
ย (แห่งใหม่) 8,400 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู๋ที 1 จุดเริมต้น
ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุด นานายสุชิน  กุล
โสภณ

0 0 0 0 100 % 250,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 1 จุดเริมต้น
บ้านนางดรุณี ทองเศรษฐี สินสุด นานาง
สมพร สุ่มทอง

0 0 112,100 120,000 -100 % 0
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 10 จุดเริมต้น 
ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนายสําเนา 
สุขใส

0 0 0 0 100 % 114,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 11 บ้านนาง
คํานึง  ก้อนนาค 92,500 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 11 บ้านนาย
สมเกียรติ เหมือนนรุธ 92,500 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 2 จุดเริมต้น
ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุด บ้านนายเกรียง
ไกร  ครองตน (คันคลองระบาย 1 ขวา)

0 0 0 0 100 % 300,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 จุดเริมต้น
คันคลอง 6 ซ้าย 1 ขวา สินสุด นานาย
ฟุ้ง ผิวบาง

0 0 0 0 100 % 300,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6
บ้านนายปัญญา  สําแดงฤทธิ 216,200 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 7 จุดเริมต้น
ห้องเช่านายสว่าง  หอมสวาท สินสุด นา
นายสมพงษ์  คงฮวด (คันคลอง 1 ขวา 5 
ซ้าย 1 ขวา)

0 0 0 0 100 % 200,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดเริมต้น
ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนายมานพ 
แก้วอร่าม

0 0 0 0 100 % 37,700

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดเริมต้น
บ้านนายระยอง  สุขศาสตร์ แยกบ้าน 
น.ส.นําผึง อิมเกตุ และแยกบ้านนาย
ประยูร  สารภก

0 0 0 0 100 % 198,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 8 บ้านนางละ
มาย นกปราง 104,900 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 8 บ้านนาย
อุบล พุ่มเขียว 95,600 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 9 จุดเริมต้น
นานางสมนึก ทองระเริง สินสุด นานาย
สมพงษ์ พันธุ์โต

0 0 0 0 100 % 200,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 9 บ้านนาง
ฉันทนา  เขียวแก้ว 81,000 0 0 0 0 % 0
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 10 จุดเริมต้น
บ้านนายชรินทร์  รุ่งเรืองศรี สินสุด บ้าน
นายสําเนา  สุขใส

0 0 112,100 120,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 7 จุดเริมต้น
ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุด บ้านนาย
ประยุทธ์  เงินอ่อน

0 0 93,400 100,000 -100 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 8 จุดเริมต้น
นานายกริด  ฉัตรเทียง สินสุด นานาย
สมพร  แก้วกระจาย

0 0 112,100 120,000 -100 % 0

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที 10 จุดก่อ
สร้างบริเวณคลองระบาย 1 ซ้าย แม่นํา
น้อย 4

0 0 0 0 100 % 32,000

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที 10 จุดวางท่อ 
บริเวณนานายสําเนา  สุขใส 0 0 0 0 100 % 30,000

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที 7 นานาง
สมบัติ ยิมสอาด 32,200 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที 7 นานาย
เขียม หล่อเหลียม 32,200 0 0 0 0 % 0

ก่อสร้างอ่างวิดนํา หมู่ที 2 จุดก่อสร้าง
บริเวณดอนกระโดน 0 0 21,400 23,000 -100 % 0

ก่อสร้างอ่างวิดนํา หมู่ที 2 จุดก่อสร้าง
หน้าบ้านนายสวง  ร่าเริง 0 0 15,800 17,000 -100 % 0

ก่อสร้างอ่างวิดนํา หมู่ที 3 จุดก่อสร้าง
บริเวณปากคลองห้วยราชคราม 0 0 42,000 45,000 -100 % 0

วางท่อระบายนํา PVC หมู่ที 8 หน้าบ้าน
นางยุพิน เปียมสาคร 20,900 0 0 0 0 % 0

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดวาง
ท่อ บริเวณนานายล้วน  ทองชันลุก 0 0 0 0 100 % 19,400

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดวาง
ท่อ บริเวณบ้านนายเฉลิม  ฉัตรเทียง 0 0 0 0 100 % 23,600

เสริมถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที 5 
ทีสาธารณะประโยชน์ (หนองโสน) 36,300 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดินและสิงก่อสร้าง 209,450 0 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:53:14 หน้า : 23/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 10 นา
นายทองหยด ภู่บํารุง 35,700 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 10 นา
นายละเมียด ผึงบํารุง 26,300 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 10 นา
นายสําเนา สุขใส 45,000 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 11 0 0 0 120,000 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 3 จุดเริม
ต้นนานายตาบ  เงินสุวรรณ์ สินสุด นา
นางชม ทองระเริง

0 0 0 10,000 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 3 จุดเริม
ต้นบ้านนางวิภาวรรณ  ศรีพินิจ สินสุด
เขตตําบลราษฎรพัฒนา

0 0 0 31,000 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 3 ถนน
สายหนองงัว 0 0 0 34,000 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 3 นานาง
ถม แต่งงาม 10,400 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 4 สาย
หนองพริก 212,200 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 5 บ้าน
นายสุพจน์ ทองมา 34,900 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 7 คัน
คลองระบายใหญ่แม่นําน้อย 4 (ฝังขวา) 0 0 0 20,000 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 7 นานาย
ปัญญา ทองโสภณ 51,300 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 8 จุดเริม
ต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนายไว 
ทองชันลุก

0 0 0 0 100 % 21,300

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 8 บ้าน
นายประยูร ผ่องใส 19,400 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 9 0 0 0 120,000 -100 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 9 จุดเริม
ต้น นานางฉลวย ชมพูนุช สินสุด นานาย
สมชาย  ทองสุข

0 0 0 0 100 % 50,000
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ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที 1 ภาย
ในหมู่บ้าน 42,700 0 0 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 150,000

ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่
บ้าน หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 50,000

ปรับปรุงขยายสะพาน หมู่ที 2 จุดก่อ
สร้างข้ามคลองระบาย 1 ขวา ศาลารวม
ใจสามัคคี

0 0 0 80,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที 3,6 ถนน
สายหนองโรง-โรงนา 0 0 0 0 100 % 250,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที 5 จุดก่อ
สร้างซอยหมอเถียม 0 0 0 120,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 จุดเริมต้น
บ้านนางจงดี  สําแดงฤทธิ สินสุดบ้าน
นายสวน เล็กเขตร์

0 0 0 0 100 % 250,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 ผิวจราจร
ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จุดเริมต้นบ้าน
นางรําพึง  แสงวิเชียร สินสุด บ้านนางจง
ดี สําแดงฤทธิ

0 0 0 120,000 -100 % 0

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ตุ่มดิน-ศรีกญชร 
หมู่ที 5,11 0 0 0 0 100 % 350,000

ปรับปรุงท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 10 
บริเวณคันคลองระบายใหญ่แม่นําน้อย 4 0 0 0 0 100 % 74,000

เสริมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที 4 จุดเริมต้น
นานางสาวบุญธรรม  กล่อมน้อย สินสุด 
นานายศักดิ ละวัลวงศ์

0 0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,550,050 3,850,000 508,900 2,462,000 2,900,000

รวมงบลงทุน 1,550,050 3,850,000 508,900 2,462,000 2,900,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 1,550,050 3,850,000 508,900 2,462,000 2,900,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,029,713 5,459,972.13 1,629,495.95 5,363,520 5,287,680
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองใน
ตําบล 75,554.4 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 19,850 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 95,404.4 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 95,404.4 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 95,404.4 0 0 0 0

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองใน
ตําบล 0 40,686.58 106,369.72 108,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 40,686.58 106,369.72 108,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 40,686.58 106,369.72 108,000 0
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งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ขุดลอกคูนา หมู่ที 10 นานายสนอง นิม
อนันต์ 21,900 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกคูนา หมู่ที 10 นานายสําเนา สุข
ใส 24,000 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกคูนา หมู่ที 5 นานางสมพร แสง
ระยับ 20,200 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกคูนา หมู่ที 5 บ้านนายประเสริฐ 
ทองมูล 30,400 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกคูนา หมู่ที 5 ร้านไพฑูรย์การ
เกษตร 46,500 0 0 0 0 % 0

ขุดลอกคูนา หมู่ที 9 นานางฉลวย ชมพู
นุช 16,800 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองใน
ตําบล 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 159,800 0 0 0 100,000

รวมงบลงทุน 159,800 0 0 0 100,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 159,800 40,686.58 106,369.72 108,000 100,000

รวมแผนงานการเกษตร 255,204.4 40,686.58 106,369.72 108,000 100,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 352,997 356,014 297,978 358,800 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 361,900

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 56,900 39,366.72 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 352,997 412,914 337,344.72 408,800 361,900
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,000 0 18,000 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,988 1,690.6 3,400 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 284,911.1 196,871.51 191,120.87 300,000 0 % 300,000

รวมค่าวัสดุ 311,899.1 198,562.11 212,520.87 340,000 340,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 1,264,635.04 1,151,752.8 1,123,179.05 1,200,000 16.67 % 1,400,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,264,635.04 1,151,752.8 1,123,179.05 1,200,000 1,400,000

รวมงบดําเนินงาน 1,929,531.14 1,763,228.91 1,673,044.64 1,948,800 2,101,900

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือครุภัณฑ์ประปาหมู่บ้าน 150,873.2 106,144 72,225 200,000 0 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 4,800 0 0 100,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 155,673.2 106,144 72,225 300,000 300,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการวางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที 2 200,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 355,673.2 106,144 72,225 300,000 300,000

รวมงานกิจการประปา 2,285,204.34 1,869,372.91 1,745,269.64 2,248,800 2,401,900

รวมแผนงานการพาณิชย์ 2,285,204.34 1,869,372.91 1,745,269.64 2,248,800 2,401,900
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,897 113,263 92,778 120,000 8.75 % 130,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 8,673,100 8,423,600 9,471,600 1.55 % 9,618,600

เบียยังชีพคนพิการ 0 2,271,200 2,290,400 2,726,400 3.17 % 2,812,800

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 11,500 18,000 16,500 18,000 0 % 18,000

สํารองจ่าย 167,666.81 348,336.82 117,717 118,585 68.66 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 106,500 106,500 105,375 105,375 -100 % 0

ค่าเช่าทีดินของกรมธนารักษ์ 0 0 0 0 100 % 370

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย 0 0 0 0 100 % 105,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 167,510 175,119 174,540 174,540 0.56 % 175,523

รวมงบกลาง 554,073.81 11,705,518.82 11,220,910 12,734,500 13,060,793

รวมงบกลาง 554,073.81 11,705,518.82 11,220,910 12,734,500 13,060,793

รวมงบกลาง 554,073.81 11,705,518.82 11,220,910 12,734,500 13,060,793

รวมแผนงานงบกลาง 554,073.81 11,705,518.82 11,220,910 12,734,500 13,060,793

รวมทุกแผนงาน 20,528,381.41 34,017,870.83 28,302,428.38 37,766,000 38,680,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอ โพธิทอง   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 38,680,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,194,727 บาท
งบบุคลากร รวม 6,997,627 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารได้แก่นายกอบต.จํานวน 1 คน
รองนายก อบต.จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์
การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที 2 พ.ศ.2557) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหารได้แก่
นายก อบต.จํานวน 1 คน รองนายก อบต.จํานวน 2 คน จํานวน 
12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที 2 พ.ศ.2557 )
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่ นายก อบต.
จํานวน 1 คน รองนายก อบต.จํานวน  2 คน จํานวน 12 เดือน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริาหรส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธาน สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  ฉบับที 2 พ.ศ.2557)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์
การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลฉบับที 2 พ.ศ. 2557 ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
1.ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จํานวน 1 คน
2.ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.จํานวน 1 คน
3.ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 คน
4.ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.จํานวน 20 คน
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที 2 พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,253,707 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,880,727 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
3.หัวหน้าสํานักปลัด 
4.นักจัดการงานทัวไป
5.นักทรัพยากรบุคคล
6.นักพัฒนาชุมชน
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8.เจ้าพนักงานธุรการ
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/
ว 293 ลว. 9 ก.พ. 2559 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. เรือง 
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 และประกาศ ก.อบต. เรือง 
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 5 )ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงิน 
ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิน ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 25  ลว.7 มี.ค. 2559 เรือง การ
ดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในระบบแท่ง)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล จํานวน
3 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที มท 
0809.3/ว 652 ลว. 28 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และ
ก.ท.เรือง มาตรฐานทัวไป เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 7) และประกาศ
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 ) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,069,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 6 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.ผู้ช่วยนักจัดการงานทัวไป
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
6.นักการภารโรง
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/
ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. และ 
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 51,660 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 3 อัตรา 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ 
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฉบับที 2 )ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,992,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 426,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19 ก.ย.
2560 และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ทอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนตําบลให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการเป็นครังคราวตามความจําเป็น (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 
พฤษภาคม 2550)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 156,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ฉบับที 3 พ.ศ. 2559)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิมเติมจนถึง ฉบับที 3 พ.ศ.2549)ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 1,077,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาคนงานแม่บ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาคนงานแม่บ้าน จํานวน 1 คน 
เดือนละ 5,500 บาท จํานวน 12 เดือน (ตามหนังสือที มท 0313.4/
ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ จํานวน 6,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการของ อบต.ยางช้าย
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2633 ลว.
14 สิงหาคม 2552 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป
ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียม
อืนใดทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ เช่น เป็นค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืมค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่า
ใช้จ่ายทีเกียวเนืองกับการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่า
ใช้จ่ายอืนทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล 
กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม
หรือทัศนศึกษาดูงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และ
กระทรวงมหาดไทย

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ได้แก่
  1) การจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทังส่วนที 
อบต.ยางช้าย ดําเนินการเอง หรืออุดหนุนให้หน่วยงานอืนดําเนินการ
ในลักษณะบูรณาการ 
  2) การจัดกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในพืนทีทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ยางช้าย
  3) การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์
  4) การจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 91)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถินฉบับที 3 พ.ศ. 2559) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ตามหลักสูตรต่างๆ ที อบต.จัดเอง หรือจัดโดยหน่วยงานอืน โดยจ่าย
เป็นค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม หรือการสัมมนา ค่าตอบแทน ค่าอาหาร
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 85)
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 260,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังของ อบต.ยางช้าย ตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่)
รวมทังค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ หรือ การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3028 ลว.6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 85) 
ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 130,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนืองใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
วันปิยมหาราช และงานพระราชพิธีอืนๆ (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 85) 
ค่าใช้จ่ายเพือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ

จํานวน 25,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือ
สน้บสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ได้แก่
  1) การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสน้บสนุนโครงการ
อันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
  2) การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกให้
กับประชาชนเพือมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ
  3) การส่งเสริมหรือสนับสนุนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 91) 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 85)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.เพือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 86) 

ค่าวัสดุ รวม 186,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่นกระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ
เก้าอีฯลฯ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษีค่าติดตัง เป็นต้น (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว 1248
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ 
หม้อนํารถยนต์เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อม
สินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม รายจ่ายเพือจัดหา
สิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 46,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนได้แก่ นํามันดีเซล
นํามันเครือง สําหรับรถยนต์ ของ อบต.ยางช้าย (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลว. 19 มีนาคม 
2561 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีทีเบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ
และค่าสาธารณูปโภค) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 86)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูลตลับผงหมึก
สําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที
เกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะ
คงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าติดตังเป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบ
ประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 303,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานทีอยู่ในความดูแลของ 
อบต.รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี 
เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงานและสถานที อยู่ในความ
ดูแลของ อบต.รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ
ค่าภาษี (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคมดังนี ค่าใช้จ่ายใน
การบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการจดโดเมนหรือย้ายโดเมน ค่า
บริการ hosting และค่าสือสารอืนๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพือ
ให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

งบลงทุน รวม 159,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 159,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง รวมถึงค่าใช้จ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง ฯลฯ  
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
งบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 131)
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ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอีสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ชุด  
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าติดตัง ฯ  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561-2564 หน้า 131)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซือตู้เย็น จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จํานวน 1 เครือง 
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง ฯ 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248
ลงวันท2ี7 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่า ดังนี 
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไมน้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2 
หน้า 5)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือ เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี
-  เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custo
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 2  
หน้า 5)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
คําบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ อบต. จํานวน 87,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์ต่างๆ ของ อบต.ยางช้าย 
ทีมีโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
เช่น ค่าซ่อมแซมรถยนต์ของ อบต. (ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง) หรือ ครุภัณฑ์อืนๆ ของ อบต. เป็นต้น (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 
27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป(ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

งบรายจ่ายอืน รวม 17,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 17,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย และประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

จํานวน 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินผล และเพือจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาสถาบันการศึกษาเพือสํารวจความพึงพอใจในการ
บริหารงานของ อบต.ยางช้ายตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 86)
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งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีอําเภอโพธิทอง

จํานวน 15,000 บาท

เพือสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลตําบลรํามะสักเพือดําเนินงาน
โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนทีอําเภอโพธิทองประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 
3 เม.ย. 60) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
เปลียนแปลงครังที 1 หน้า 11)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี

จํานวน 8,000 บาท

เพือสนับสนุนงบประมาณให้ทีทําการปกครองอําเภอโพธิทองสําหรับ
จัดทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถินเพือ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อําเภอ
โพธิทอง จังหวัดอ่างทอง (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที 
3 เม.ย. 60) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
หน้า 115)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง

จํานวน 5,000 บาท

เพือสนับสนุนงบประมาณสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองสําหรับ
ดําเนินโครงการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามพันธกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดอ่างทอง ประจําปีงบประมาณ2562 (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/
ว 1791 ลงวันที  3 เม.ย. 60) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 115)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิน ได้แก่ กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน การประชุมประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาสีปีของ อบต.
ยางช้าย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลว.
12 มี.ค. 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลงครังที 3
หน้า 5)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,662,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,065,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,065,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,305,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน อบต. พร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3.นักวิชาการเงินและบัญชี
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/ว 293
ลว. 9 ก.พ. 2559 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. เรืองมาตรฐานทัวไป
เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อืน ฉบับที 6 และประกาศ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 5)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง (ตามหนังสือสํานักงาน
ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที มท0809.3/ว 652 ลว. 28 มี.ค. 2559 
เรือง ประกาศ ก.จ. และก.ท.เรือง มาตรฐานทัวไป เกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 7
และประกาศก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน 
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 685,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี
1.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
2.ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/ว 36
ลว. 26 ส.ค. 2558 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. และก.อบต. 
เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 2 อัตรา  
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ 
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ฉบับที 2)  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบดําเนินงาน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19 ก.ย.
2560 และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ทอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนตําบลให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหาร
งานทัวไป

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เป็นครังคราวตามความจําเป็น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ฉบับที 3 พ.ศ. 2559) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ฉบับที 3 พ.ศ.2549) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 65,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
จ้างถ่ายเอกสารของ อบต. ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมของ อบต.ฯลฯ (ตามหนังสือที มท 0313.4/ว 1452
ลว. 27 พ.ค. 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนทีภาษี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯ ซึงใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถินฉบับที 3  พ.ศ. 2559) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ตาม หลักสูตรต่างๆ ที อบต.จัดเองหรือจัดโดยหน่วยงาน
อืนตามความเหมาะสม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันท2ี7 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบ
ประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก  ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ 
เก้าอี ฯลฯ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลืองหมดไป  
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง เป็นต้น (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว 1248
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท.0808.2 /ว.1555 ลงวันที 
22 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้กวาดขน
ไก่ แปรง ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วนํา จานรองแก้วนํา ฯลฯ หรือรายจ่าย
เพือให้ได้มาซึงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลืองหมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันรวมค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี 
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2 /ว.1555 ลงวันท1ี555 ลงวันที 
22 มีนาคม 2560 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 86)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 75,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ 
จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร หรือมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตังเป็นต้น(ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 
27 มิ.ย 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 86)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข 
ค่าไปรษณียบัตร ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป

งบลงทุน รวม 7,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับพนักงาน จํานวน 1,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง ฯลฯ (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 
27 มิ.ย.2559เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัวไป
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 131)
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ค่าซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินที มท0808.2/ว.1248 ลงวันที 27 มิ.ย. 2559 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผน
งานบริหารงานทัวไป (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
หน้า 131)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต.
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพือเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาทีเสียไป
เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีไห้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน(อปพร.) ตามคําสังศูนย์อาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ประจําตําบลยางช้าย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ 
เป็นต้น(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 
3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 87)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,752,870 บาท
งบบุคลากร รวม 1,933,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,933,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,570,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวนเงิน 12 เดือน ดังนี
- ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
- นักวิชาการศึกษา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/
ว 293 ลว. 9 ก.พ. 2559 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. เรือง 
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 และประกาศ ก.อบต. เรือง 
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 5 ) ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ จํานวน 706,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา

2.เพือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูและเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจํา จํานวน 3 อัครา จํานวน12 เดือน ดังนี
-ครู ศพด.บ้านยางช้าย
-ครู ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
-ครู ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.9/
ว 25 ลว. 16 ก.พ. 2558 เรืองการปรับอัตราเงินเดือนสําหรับ
ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิน
ทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนและ
เงินรายได้ จํานวน 864,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับ
ตามระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที มท 0809.3/ว 652 ลว. 28 มี.ค. 2559 
เรือง ประกาศ ก.จ. และก.ท.เรือง มาตรฐานทัวไป เกียวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 7)
และประกาศ ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 ) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทีควรได้รับตามระเบียบกําหนด จํานวน 3 อัตรา 
(ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547) ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนและเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 171,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จํานวน 1 อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/
ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. และ 
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน จํานวน 112,800 บาทและเงินรายได้ จํานวน
58,600 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว เป็นต้น 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. 
เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงิน
เพิมการครองชีพชัวคราว ฉบับที 2) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนและ
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน รวม 1,549,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19 ก.ย.
2560 และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ทอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนตําบลให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานการศึกษา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วนตําบล ครู และพนักงานจ้าง 
ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึง
มีสิทธิได้รับ(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน(ฉบับที 3) พ.ศ.2559)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลและ
ข้าราชการครูผู้มีสิทธิ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิมเติมจนถึง ฉบับที 3 พ.ศ.2549) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
จํานวน 10,000 บาท และเงินอุดหนุน จํานวน 40,000 บาท 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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ค่าใช้สอย รวม 543,920 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน ฉบับที 3 
พ.ศ. 2559) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง ตามหลักสูตรต่างๆ ที อบต.จัดเองหรือจัดโดย
หน่วยงานอืนตามความเหมาะสม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

จํานวน 14,620 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ คนละ 430 บาท/ปี ได้แก่
-ศพด.บ้านยางช้าย
-ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
-ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 เพิมเติมเปลียนแปลง
ครังที 3 หน้า 4) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าเครือง
แบบนักเรียน

จํานวน 10,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ ได้แก่
-ศพด.บ้านยางช้าย
-ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
-ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 เพิมเติมเปลียนแปลง
ครังที 3 หน้า 4) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน

จํานวน 110,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.(รายหัว) สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ จํานวน 65 คน คน
ละ 1,700 บาท/ปี ได้แก่
-ศพด.บ้านยางช้าย
-ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
-ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 78) ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 78) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน

จํานวน 6,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ คนละ 200 บาท/ปี ได้แก่
-ศพด.บ้านยางช้าย
-ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
-ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
 ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง
ครังที 3 หน้า 4) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน

จํานวน 325,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ จํานวน 65 คน มือละ 20 บาท/คน 
จํานวน 245 วัน ได้แก่
-ศพด.บ้านยางช้าย
-ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
-ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 78) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน

จํานวน 6,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์เรียนสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ คนละ 200 บาท/ปี ได้แก่
-ศพด.บ้านยางช้าย
-ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
-ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง
ครังที 3 หน้า 4) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558 เรือง
การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา

ค่าวัสดุ รวม 783,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่นกระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ 
เก้าอีฯลฯ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระ
พร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าติดตัง เป็นต้น (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว 1248 ลว. 
27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561- 2564 หน้า 86) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ 
เช่น หลอดไฟ สายไฟ บัลลาส สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ หรือรายจ่ายเพือให้
ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสันรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่า
ภาษีค่าติดตัง เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว 1248ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 86) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของกองการศึกษาและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทัง 3 ศูนย์ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่าภาษี
ค่าติดตัง เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว 1248ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 86) 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 720,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) ให้กับ
1.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ยางช้าย 
จํานวน 3 ศูนย์ จํานวนทังสิน 65 คน จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 130,000 บาทได้แก่
- ศพด.บ้านยางช้าย
- ศพด.ร.ร.วัดงิวราย
- ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร

2.นักเรียนชันอนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 3 แห่ง จํานวนทังสิน 305 คน จํานวน 260 วัน 
เป็นเงิน 590,000 บาทได้แก่
- ร.ร.วัดยางช้าย
- ร.ร.วัดงิวราย
- ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 78) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ 
จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง
เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
ทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย 2559 เรือง แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561- 2564 หน้า 86) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ยางช้าย
รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี 
เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 78) 
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งบลงทุน รวม 26,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง รวมถึงค่าใช้จ่ายที
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง ฯลฯ (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที
27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561- 2564 หน้า 132) 
โต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอีสํานักงานสําหรับผู้อํานวยการกอง
การศึกษาฯ 1 ชุด รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง
ค่าภาษี ค่าติดตัง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิ.ย.2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 132) 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,243,550 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,243,550 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 23,550 บาท
สนับสุนกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 ให้กับ
โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตพืนทีตําบลยางช้าย ทัง 3 แห่ง 
- ร.ร.วัดยางช้าย  จํานวน 11,700บาท
- ร.ร.วัดงิวราย     จํานวน 8,900 บาท
- ร.ร.วัดศรีกุญชร จํานวน 2,950 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว3616 
ลว.24 มิ.ย.2559 เรืองระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ.2559) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 114) 
โครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชัน อนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.

จํานวน 1,220,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชันอนุบาล-ป.6
โรงเรียนสังกัด ศพฐ. ทัง 3 แห่ง จํานวน 305 คน มือละ 20 บาท/คน 
จํานวน 200 วัน ได้แก่
- ร.ร.วัดยางช้าย
- ร.ร.วัดงิวราย
- ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274
ลว.19 มิ.ย.2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2562) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 114) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 405,430 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,430 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,430 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,430 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจ้างสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์รวมทังค่าจ้างฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และค่าจ้างฉีดพ่นยา
หรือสารเคมีต่างๆ เพือป้องกันโรคระบาดอืนๆ ทีเกิดขึนในพืนทีตําบล
ยางช้าย(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 220,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 6)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 60,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก  เช่น ค่าจัดซือยาฉีดพ่นยุงหรือสารเคมีสําหรับกําจัดยุง 
ทรายอะเบท ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าจ้างฉีดพ่นยา
หรือสารเคมี และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามรายระเอียดโครงการ เป็นต้น 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 
ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 
หน้าที 10)
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามรายระเอียดโครงการ เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน และเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 3)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดฟลูออเรสเซนต์         
หลอด LED และอุปกรณ์อืนๆ ทีใช้ในการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษางาน
ด้านระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0808.2/ว 1248 ลว.27
มิ.ย. 2559 เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานเคหะ และชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะอันตราย 
และจ้างเหมาบริการ เช่น การจัดเก็บขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล
หรือ การขนย้าย ขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล ฯลฯ (ตามหนังสือ ที
มท 0313.4 / ว 1452 ลว.27 พ.ค.2541  เรืองการเบิกจ่าย
เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการขยะชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะใน
ชุมชนได้แก่ การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลฯลฯ (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6
มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
โครงการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดปริมาณและ
คัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028 ลว.
6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 134,080 บาท
งบดําเนินงาน รวม 134,080 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,080 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 64,080 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น จ้างเหมาคนรับ
ส่งหนังสือพิมพ์เดือนละ 5,340 บาท เป็นเวลา 12 เดือน(ตามหนังสือ
ที มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 2541 เรือง การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 83)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ค่าจัดซือหนังสือพิมพ์ 
วารสารต่างๆ ฯลฯ ให้หมู่บ้านจํานวน 11 หมู่บ้าน และทีทําการ
อบต. (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย 2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 83)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที 1-11 และกีฬาอืนๆ)
เพือส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ.2561- 2564 หน้า 79) 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาต่างๆให้ทุกหมู่บ้านในตําบลยางช้าย
จํานวน 11 หมู่บ้าน เพือส่งเสริมการออกกําลังกายให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน ให้ห่างไกลจากยาเสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 79) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 79) 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564 หน้า 79) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,387,680 บาท
งบบุคลากร รวม 1,671,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,671,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 930,860 บาท
เพือจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน
รายละเอียดดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง
2.เจ้าพนักงานประปา
3.นายช่างโยธา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/
ว 293 ลว. 9 ก.พ. 2559 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 และประกาศ ก.อบต. เรือง 
มาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 5 ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงิน 
ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิน ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 25  ลว.7 มี.ค. 2559 เรือง การ
ดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในระบบแท่ง) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล จํานวน
1 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที มท 
0809.3/ว 652 ลว. 28 มี.ค. 2559 เรือง ประกาศ ก.จ. และ
ก.ท.เรือง มาตรฐานทัวไป เกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน(ฉบับที 7) และประกาศ
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน ฉบับที 6 ) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 593,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  1  อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
3.พนักงานผลิตนําประปา 3 อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที มท 0809.3/
ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรืองประกาศ ก.จ. และก.ท. และ 
ก.อบต. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว จํานวน 5 อัตรา (ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.3/ว 1372 
ลว.1 ก.ค. 2558 เรือง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. เรือง
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินได้รับเงินเพิมการ
ครองชีพชัวคราว ฉบับที 2 ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
เช่น ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการซือหรือจ้าง ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค 0402.5/ว 156 ลงวันที 19 ก.ย.
2560 และเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ทอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนตําบลให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
พ.ศ.2557) ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการเป็นครังคราวตามความจําเป็น (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 
พฤษภาคม 2550) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

วันทีพิมพ์ : 29/8/2561  15:40:07 หน้า : 29/39



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิมเติมจนถึง ฉบับที 3 พ.ศ.2549) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนทีภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ทีใช้ในโครงการแผนทีภาษี
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเช่าทีพัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
ฉบับที 3  พ.ศ. 2559)ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตาม หลักสูตรต่างๆ 
ทีอบต.จัดเองหรือจัดโดยหน่วยงานอืนตามความเหมาะสม 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557)
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. 
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
ส่วนกลาง คอมพิวเตอร์  ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558 เรือง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่นกระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม 
เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ หรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลา
อันสันรวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่าภาษี
ค่าติดตัง เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248ลว. 27 มิถุนายน 2559 เรือง
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุ  และครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ 
จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ซึงโดยสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม หรือสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่า
ใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตัง
เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย 2559 เรือง แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งบลงทุน รวม 380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core)
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า
3.2GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
     1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วย
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
     2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2GBหรือ
     3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิดSolid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 132)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน อบต.เช่น
ถนน ค.ส.ล.,ถนนลาดยาง,สะพาน,ท่อระบายนํา,หอกระจายข่าวฯลฯ ตาม
ทะเบียนครุภัณฑ์  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.
0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณา
สิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
งบประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบเพือปรับปรุงภูมิทัศน์ทีทําการ อบต.ยางช้าย จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาออกแบบ รับรองแบบ ให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก เพือปรับปรุงภูมิทัศน์ทีทําการ อบต.ยางช้าย ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 หน้า 88)
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,900,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,900,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,900,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู๋ที 1 จุดเริมต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุด นานายสุชิน  
กุลโสภณ

จํานวน 250,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง 2.50 ม. ยาว 192 ม. หนา 0.15 ม.หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้าง ๆ ละ 0.20 ม.
จุดเริมต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุด นานายสุชิน กุลโสภณ ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง
ครังที 3 หน้า 8)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 10 จุดเริมต้น ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนาย
สําเนา สุขใส

จํานวน 114,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 10 กว้าง 3.50 ม. ยาว 57 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 199.50 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง
ทังสองข้าง ๆ ละ 0.20 ม.จุดเริมต้น ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้าน
นายสําเนา สุขใส ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 6)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 2 จุดเริมต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุด บ้านนาย
เกรียงไกร  ครองตน (คันคลองระบาย 1 ขวา)

จํานวน 300,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 166 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 581 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างๆ ละ 0.20 ม.
จุดเริมต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุด บ้านนายเกรียงไกร  ครองตน 
(คันคลองระบาย 1 ขวา) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 6)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 4 จุดเริมต้นคันคลอง 6 ซ้าย 1 ขวา สินสุด นานาย
ฟุ้ง ผิวบาง

จํานวน 300,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 193 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีไม่น้อยกว่า 579 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางทัังสองข้าง ๆ ละ 0.20 ม.
จุดเริมต้นคันคลอง 6 ซ้าย 1 ขวา สินสุด นานายฟุ้ง ผิวบางตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 8)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 7 จุดเริมต้นห้องเช่านายสว่าง  หอมสวาท สินสุด 
นานายสมพงษ์  คงฮวด (คันคลอง 1 ขวา 5 ซ้าย 1 ขวา)

จํานวน 200,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 7 กว้าง 3.00 ม. ยาว 129 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 387 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางทังสอง
ข้างๆ ละ 0.20 ม. จุดเริมต้นห้องเช่านายสว่าง หอมสวาท สินสุด นานาย
สมพงษ์ คงฮวด (คันคลอง 1 ขวา 5 ซ้าย 1 ขวา) ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 9)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดเริมต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนาย
มานพ แก้วอร่าม

จํานวน 37,700 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 8 กว้าง 3.00 ม. ยาว 24 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 72 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างๆ ละ
0.20 ม. จุดเริมต้น ถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนายมานพ แก้วอร่าม
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 9)
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดเริมต้นบ้านนายระยอง  สุขศาสตร์ แยกบ้าน 
น.ส.นําผึง อิมเกตุ และแยกบ้านนายประยูร  สารภก

จํานวน 198,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 8 กว้าง 2.50 ม.ยาว 152 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างๆ
ละ 0.20 ม. จุดเริมต้นบ้านนายระยอง สุขศาสตร์ แยกบ้าน น.ส.นําผึง
อิมเกตุ และแยกบ้านนายประยูร สารภก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 10)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที 9 จุดเริมต้นนานางสมนึก ทองระเริง สินสุด นา
นายสมพงษ์ พันธุ์โต

จํานวน 200,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที 9 กว้าง 3.00 ม.ยาว 129 ม.หนา 0.15 ม.
หรือมีพืนที ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 387 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางทังสอง
ข้าง ๆ ละ 0.20 ม.จุดเริมต้นนานางสมนึก ทองระเริง สินสุด นานาย
สมพงษ์ พันธุ์โต ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมเปลียน
แปลง ครังที 3 หน้า 10)

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที 10 จุดก่อสร้างบริเวณคลองระบาย 1 ซ้าย แม่นํา
น้อย 4

จํานวน 32,000 บาท

ก่อสร้างบานปิด-เปิด ท่อ  ขนาด ศก.0.40 ม. พร้อมคอนกรีตหน้าท่อ
จุดก่อสร้าง  บริเวณคันคลองระบาย 1 ซ้ายแม่นําน้อย 4 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผน
.พัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 11)

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที 10 จุดวางท่อ บริเวณนานายสําเนา  สุขใส จํานวน 30,000 บาท
ก่อสร้างบานปิด-เปิด ท่อ  ขนาด ศก.0.40 ม. พร้อมคอนกรีตหน้าท่อ
จุดก่อสร้างบริเวณนานายสําเนา  สุขใส ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี
2561-2564 เพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 11)

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดวางท่อ บริเวณนานายล้วน  ทองชันลุก จํานวน 19,400 บาท
วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 8 ศก.1.00 ม. จํานวน 5 ท่อน 
จุดวางท่อ บริเวณนานายล้วน  ทองชันลุก ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 6)
วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 8 จุดวางท่อ บริเวณบ้านนายเฉลิม  ฉัตรเทียง จํานวน 23,600 บาท
วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 8 ศก.1.00 ม. จํานวน 6 ท่อน
จุดวางท่อ บริเวณบ้านนายเฉลิม ฉัตรเทียง ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 10)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 8 จุดเริมต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนาย
ไว ทองชันลุก

จํานวน 21,300 บาท

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม.จุดเริมต้นถนน
ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้านนายไว ทองชันลุก ปริมาณลูกรัง 52 ลบ.ม.
(กลบหลุมบ่อบางส่วน) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน และเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 8)
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ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 9 จุดเริมต้น นานางฉลวย ชมพูนุช สินสุด นา
นายสมชาย  ทองสุข

จํานวน 50,000 บาท

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที 9 กว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม.ปริมาณ
ลูกรัง 122 ลบ.ม. (กลบหลุมบ่อบางส่วน) จุดเริมต้น นานางฉลวย
ชมพูนุช สินสุด นานายสมชาย  ทองสุข ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3หน้า11)
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 จํานวน 150,000 บาท
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที 5 (กลบหลุมบ่อ
บางส่วน) ปริมาณหินคลุก 349 ลบ.ม. ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 6)
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 จํานวน 50,000 บาท
ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที 7 (กลบหลุมบ่อ
บางส่วน) ปริมาณหินคลุก 117 ลบ.ม. ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 9)
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที 3,6 ถนนสายหนองโรง-โรงนา จํานวน 250,000 บาท
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที 3,6 ถนนสายหนองโรง-โรงนา กว้าง 4 ม.
ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.ลงลูกรัง
ไหล่ทางทังสองข้างๆ ละ 0.20 ม. ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 8)
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที 6 จุดเริมต้นบ้านนางจงดี  สําแดงฤทธิ สินสุดบ้าน
นายสวน เล็กเขตร์

จํานวน 250,000 บาท

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.หมู่ที 6 ผิวจราจรปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต กว้าง
3.00 ม.ยาว 302 ม.หนา 0.05 ม.หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 906 ตร.ม.
จุดเริมต้นบ้านนางจงดี สําแดงฤทธิ สินสุดบ้านนายสวน เล็กเขตร์
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง 
ครังที 3 หน้า 9)

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ตุ่มดิน-ศรีกญชร หมู่ที 5,11 จํานวน 350,000 บาท
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ตุ่มดิน-ศรีกญชร หมู่ที 5,11 กว้าง 4.00 ม.
ยาว 154 ม. หรือมีพืนที ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 616 ตร.ม. ลงลูกรัง
ไหล่ทางทังสองข้างๆ ละ 0.20 ม.ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฎใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
2561-2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 8)
ปรับปรุงท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 10 บริเวณคันคลองระบายใหญ่แม่นํา
น้อย 4

จํานวน 74,000 บาท

ปรับปรุงท่อระบายนํา ค.ส.ล. หมู่ที 10 ขนาด ศก.0.80 ม.(ท่อคู่)
พร้อมเทหูช้าง บริเวณคันคลองระบายใหญ่แม่นําน้อย 4 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุน ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี 2561 - 2564 เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า11)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 100,000 บาท
งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองในตําบล จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง และไหล่ทาง
ริมคูคลองในตําบล เช่น การกําจัดวัชพืชในคูคลอง การขุดลอกคูคลอง
การปรับเกรดไหล่ทางริมคูคลอง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรืองซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,401,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,101,900 บาท
ค่าใช้สอย รวม 361,900 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 361,900 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนจดมาตรนําและเก็บเงินค่านํา
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที 1-11 ต.ยางช้าย อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง
2) เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประปาจํานวน 3 ราย
(ตามหนังสือที มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 2541
เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานพาณิชย์

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานเช่นกระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ
กาว แฟ้ม เครืองเขียน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ หรือรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนานสินเปลือง หมดไปหรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน รวมถึงค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน
เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษีค่าติดตัง เป็นต้น(ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 808.2/ว 1248
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางกาพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบ
ประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานพาณิชย์

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า 
ฟิวส์ ปลัก ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุดที มท0808.2/ว 1248ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง 
แนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานพาณิชย์
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่นปูน ท่อประปา ข้อต่อ 
ข้องอ กาว เทปพันเกลียว มาตรวัดนํา ฯลฯ (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว 1248
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางกาพิจารณาสิงของทีจัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบ
ประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานพาณิชย์

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าทีใช้ในการผลิตนําประปาหมู่บ้าน
ของอบต.ยางช้าย (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานพาณิชย์

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
ค่าจัดซือครุภัณฑ์ประปาหมู่บ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือครุภัณฑ์ประปาหมู่บ้าน เช่นเครืองสูบนํา
แบบจมนํา เครืองสูบนําแบบบนดิน ฯลฯ (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท0808.2/ว 1248
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรือง แนวทางกาพิจารณาสิงของทีจัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบ
ประมาณ) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานพาณิชย์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบประปา 
เช่น ปัมนําแบบจมนํา เครืองสูบนํา ฯลฯ ตามทะเบียนครุภัณฑ์ 
(ตามหนังสือที มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 
เรืองแนวทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ) ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานพาณิชย์

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 13,060,793 บาท
งบกลาง รวม 13,060,793 บาท
งบกลาง รวม 13,060,793 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 130,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2553 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที 
มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎ
ในแผนงานงบกลาง
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,618,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปี ขึนไปทีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552
โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได สําหรับผู้สูงอายุใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 
691 ราย ๆ ละ 600 บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน 333 ราย ๆ 
ละ 700 บาท ช่วงอายุ 80-89 ปี จํานวน 172 ราย ๆ ละ 800 บาท
และช่วงอายุ  90 ปี ขึนไป จํานวน 26 ราย ๆ ละ 1,000 บาท  
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมากที มท 0808.2/ว 3028
ลว. 6 มิ.ย.2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนและเงินรายได้ ปรากฎใน
แผนงานงบกลาง

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,812,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียความพิการ ให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที
กําหนด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2)
พ.ศ.2559 ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย จํานวน 293 ราย 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028
ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนและเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพืนทีตําบลยางช้าย
จํานวน 3 รายๆ ละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนและ
เงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยทีเกิดขึนหรือจําเป็นต้อง
ดําเนินการเพือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าเช่าทีดินของกรมธนารักษ์ จํานวน 370 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าทีดินของกรมธนารักษ์ กรณีก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ หมู่ที 2  (ตามหนังสือสานักงาน
ธนารักษ์พืนทีอ่างทอง ที กค 0311.75/1769 ลงวันที 6 มีนาคม
2560) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย จํานวน 105,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณทีได้รับสมทบจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุน
ให้ อปท. ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ. 2557 ลงวันที 19 ก.พ.57) ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 175,523 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(กบท.)(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 3028 ลว. 6 มิ.ย. 2561 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงาน
งบกลาง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าทีดินของกรม
ธนารักษ์ 370

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลยาง
ช้าย

105,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 130,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,618,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

175,523

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,812,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 593,520

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000

เงินเดือนพนักงาน 930,860

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าเช่าทีดินของกรม
ธนารักษ์ 370

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตําบลยาง
ช้าย

105,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 130,500

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 9,618,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

175,523

สํารองจ่าย 200,000

เบียยังชีพคนพิการ 2,812,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 171,400 1,754,520 2,519,440

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 105,300

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 84,180 192,180

เงินเดือนพนักงาน 1,570,000 4,186,527 6,687,387
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินวิทยฐานะ

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

60,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 361,900 64,080 20,000 45,430

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาคนงานแม่บ้าน
ค่าใช้จ่ายในการ
ประกันภัยรถราชการ

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
(คสช) และกระทรวง
มหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการแผนทีภาษี 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
เงินวิทยฐานะ 126,000 126,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 45,000 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000 40,000 290,000 490,000

ค่าเช่าบ้าน 38,000 196,000 270,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 15,000 60,000 145,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 65,000 556,410

ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาคนงานแม่บ้าน 66,000 66,000

ค่าใช้จ่ายในการ
ประกันภัยรถราชการ 6,000 6,000

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
(คสช) และกระทรวง
มหาดไทย

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี 20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการแผนทีภาษี 30,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

220,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี

ค่าใช้จ่ายเพือการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน 50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางช้าย
โครงการลดปริมาณ
และคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน

50,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการตามพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

220,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 130,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม 170,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 40,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตัง 260,000 260,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 130,000 130,000

ค่าใช้จ่ายเพือการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริ

25,000 25,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน 50,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

60,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือเพิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางช้าย

250,000 250,000

โครงการลดปริมาณ
และคัดแยกขยะ
อินทรีย์หรือขยะเปียก
ครัวเรือน

50,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 30,000 30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน

50,000 50,000

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:56:02 หน้า : 6/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าเครืองแบบนัก
เรียน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าหนังสือเรียน

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุกีฬา 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

14,620 14,620

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าเครืองแบบนัก
เรียน

10,200 10,200

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน

110,500 110,500

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าหนังสือเรียน

6,800 6,800

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน

325,000 325,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่าย
เป็นค่าอุปกรณ์การ
เรียน

6,800 6,800

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

80,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 70,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 135,000 180,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,000 123,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 46,600 46,600

วัสดุกีฬา 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 1,400,000

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับ
พนักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอี
สํานักงาน

ค่าซือตู้เก็บเอกสาร

ตู้เก็บเอกสาร

โต๊ะพร้อมเก้าอี

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ประมวล
ผลแบบที 2 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น

วันทีพิมพ์ : 28/8/2561  15:56:02 หน้า : 9/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 15,000 35,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 720,000 720,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 150,000 230,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,000 3,000

ค่าไฟฟ้า 20,000 200,000 1,620,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับ
พนักงาน 1,500 1,500

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 11,000 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะและเก้าอี
สํานักงาน 16,000 16,000

ค่าซือตู้เก็บเอกสาร 5,500 5,500

ตู้เก็บเอกสาร 11,000 11,000

โต๊ะพร้อมเก้าอี 15,000 15,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ประมวล
ผลแบบที 2 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือ
เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก

4,300 4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้เย็น 19,000 19,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

คําบํารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของ อบต.

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือครุภัณฑ์
ประปาหมู่บ้าน 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู๋ที 1 จุดเริมต้นถนน 
ค.ส.ล.เดิม สินสุด นา
นายสุชิน  กุลโสภณ

250,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 10 จุดเริมต้น 
ถนน ค.ส.ล.เดิม สิน
สุดบ้านนายสําเนา สุข
ใส

114,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 2 จุดเริมต้นถนน 
ค.ส.ล.เดิม สินสุด บ้าน
นายเกรียงไกร  ครอง
ตน (คันคลองระบาย 1 
ขวา)

300,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 4 จุดเริมต้นคัน
คลอง 6 ซ้าย 1 ขวา 
สินสุด นานายฟุ้ง ผิว
บาง

300,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 7 จุดเริมต้นห้อง
เช่านายสว่าง  หอม
สวาท สินสุด นานาย
สมพงษ์  คงฮวด (คัน
คลอง 1 ขวา 5 ซ้าย 1 
ขวา)

200,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 8 จุดเริมต้นถนน 
ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้าน
นายมานพ แก้วอร่าม

37,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

คําบํารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของ อบต. 87,200 87,200

ครุภัณฑ์อืน

ค่าจัดซือครุภัณฑ์
ประปาหมู่บ้าน 200,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู๋ที 1 จุดเริมต้นถนน 
ค.ส.ล.เดิม สินสุด นา
นายสุชิน  กุลโสภณ

250,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 10 จุดเริมต้น 
ถนน ค.ส.ล.เดิม สิน
สุดบ้านนายสําเนา สุข
ใส

114,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 2 จุดเริมต้นถนน 
ค.ส.ล.เดิม สินสุด บ้าน
นายเกรียงไกร  ครอง
ตน (คันคลองระบาย 1 
ขวา)

300,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 4 จุดเริมต้นคัน
คลอง 6 ซ้าย 1 ขวา 
สินสุด นานายฟุ้ง ผิว
บาง

300,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 7 จุดเริมต้นห้อง
เช่านายสว่าง  หอม
สวาท สินสุด นานาย
สมพงษ์  คงฮวด (คัน
คลอง 1 ขวา 5 ซ้าย 1 
ขวา)

200,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 8 จุดเริมต้นถนน 
ค.ส.ล.เดิม สินสุดบ้าน
นายมานพ แก้วอร่าม

37,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 8 จุดเริมต้นบ้าน
นายระยอง  สุขศาสตร์ 
แยกบ้าน 
น.ส.นําผึง อิมเกตุ และ
แยกบ้านนายประยูร  
สารภก

198,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 9 จุดเริมต้นนา
นางสมนึก ทองระเริง 
สินสุด นานายสมพงษ์ 
พันธุ์โต

200,000

ก่อสร้างบานปิด-เปิด 
หมู่ที 10 จุดก่อสร้าง
บริเวณคลองระบาย 1 
ซ้าย แม่นําน้อย 4

32,000

ก่อสร้างบานปิด-เปิด 
หมู่ที 10 จุดวางท่อ 
บริเวณนานายสําเนา  
สุขใส

30,000

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. หมู่ที 8 จุดวางท่อ 
บริเวณนานายล้วน  
ทองชันลุก

19,400

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. หมู่ที 8 จุดวางท่อ 
บริเวณบ้านนายเฉลิม  
ฉัตรเทียง

23,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง

300,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูคลองในตําบล 100,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที 8 จุดเริม
ต้นถนน ค.ส.ล.เดิม 
สินสุดบ้านนายไว ทอง
ชันลุก

21,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 8 จุดเริมต้นบ้าน
นายระยอง  สุขศาสตร์ 
แยกบ้าน 
น.ส.นําผึง อิมเกตุ และ
แยกบ้านนายประยูร  
สารภก

198,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 9 จุดเริมต้นนา
นางสมนึก ทองระเริง 
สินสุด นานายสมพงษ์ 
พันธุ์โต

200,000

ก่อสร้างบานปิด-เปิด 
หมู่ที 10 จุดก่อสร้าง
บริเวณคลองระบาย 1 
ซ้าย แม่นําน้อย 4

32,000

ก่อสร้างบานปิด-เปิด 
หมู่ที 10 จุดวางท่อ 
บริเวณนานายสําเนา  
สุขใส

30,000

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. หมู่ที 8 จุดวางท่อ 
บริเวณนานายล้วน  
ทองชันลุก

19,400

วางท่อระบายนํา ค.ส.ล
. หมู่ที 8 จุดวางท่อ 
บริเวณบ้านนายเฉลิม  
ฉัตรเทียง

23,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง

300,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูคลองในตําบล 100,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที 8 จุดเริม
ต้นถนน ค.ส.ล.เดิม 
สินสุดบ้านนายไว ทอง
ชันลุก

21,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที 9 จุดเริม
ต้น นานางฉลวย ชมพู
นุช สินสุด นานายสม
ชาย  ทองสุข

50,000

ซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 5

150,000

ซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 7

50,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 3,6 ถนนสาย
หนองโรง-โรงนา

250,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 6 จุดเริมต้นบ้าน
นางจงดี  สําแดงฤทธิ 
สินสุดบ้านนายสวน 
เล็กเขตร์

250,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล
.ตุ่มดิน-ศรีกญชร หมู่ที 
5,11

350,000

ปรับปรุงท่อระบายนํา 
ค.ส.ล. หมู่ที 10 
บริเวณคันคลองระบาย
ใหญ่แม่นําน้อย 4

74,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการออก
แบบเพือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทีทําการ อบต.ยาง
ช้าย

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที 9 จุดเริม
ต้น นานางฉลวย ชมพู
นุช สินสุด นานายสม
ชาย  ทองสุข

50,000

ซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 5

150,000

ซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุกภายในหมู่บ้าน หมู่
ที 7

50,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 3,6 ถนนสาย
หนองโรง-โรงนา

250,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที 6 จุดเริมต้นบ้าน
นางจงดี  สําแดงฤทธิ 
สินสุดบ้านนายสวน 
เล็กเขตร์

250,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล
.ตุ่มดิน-ศรีกญชร หมู่ที 
5,11

350,000

ปรับปรุงท่อระบายนํา 
ค.ส.ล. หมู่ที 10 
บริเวณคันคลองระบาย
ใหญ่แม่นําน้อย 4

74,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพือให้
ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการออก
แบบเพือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทีทําการ อบต.ยาง
ช้าย

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสาธารณ
สุข

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัย และประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับ
บริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางช้าย

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตพืนทีอําเภอโพธิ
ทอง

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตาม
พันธกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดอ่างทอง

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
เพือสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ
โครงการอาหารกลาง
วันสําหรับนักเรียนชัน 
อนุบาล - ป.6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

รวม 13,060,793 2,401,900 100,000 5,287,680 340,000 134,080 220,000 405,430
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัย และประเมิน
ความพึงพอใจผู้รับ
บริการ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางช้าย

17,000 17,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตพืนทีอําเภอโพธิ
ทอง

15,000 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

โครงการจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ตาม
พันธกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดอ่างทอง

5,000 5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอรับเงินอุด
หนุนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
เพือสนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี

8,000 8,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 23,550 23,550

โครงการอาหารกลาง
วันสําหรับนักเรียนชัน 
อนุบาล - ป.6 โรงเรียน
สังกัด สพฐ.

1,220,000 1,220,000

รวม 4,752,870 70,000 11,907,247 38,680,000
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