
 
 
  

ข้อบัญญัติข้อบัญญัติ  
  

เรื่อง งบประมาณเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีรายจ่ายประจ าปี  
      งบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ พ.ศ. 25612561  

    

  
  

ของของ  
  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลยางช้ายองค์การบริหารส่วนต าบลยางช้าย  
อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทองอ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  

         ร่าง   



องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

เขต/อําเภอ โพธิทอง    จังหวัดอ่างทอง

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

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

พื้นที่ 30.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 5,962 คน

ชาย 2,856 คน

หญิง 3,106 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง



จ ำนวน 199,824.38

จ ำนวน 13,716.80

จ ำนวน 117,972.03

จ ำนวน 1,148,434.00

จ ำนวน 9,505.00

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 12,287,968.87

จ ำนวน 18,018,503.00

จ ำนวน 9,806,987.68

จ ำนวน 8,533,555.00

จ ำนวน 4,037,578.45

จ ำนวน 207,480.84

จ ำนวน 0.00

จ ำนวน 1,076,800.00

(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 6,455,429.53 บำท

(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทนุส ำรองเงนิสะสม 0.00 บำท

งบเงนิอดุหนุน บำท

(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จ ำนวน 2,578,274.00 บำท

งบลงทนุ บำท

งบรำยจำ่ยอืน่ บำท

งบบคุลำกร บำท

งบด ำเนินงำน บำท

(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 23,662,401.97 บำท ประกอบดว้ย

งบกลำง บำท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป บำท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จ ำนวน 2,578,274.00 บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทนุ บำท

หมวดภำษีจดัสรร บำท

หมวดรำยไดจ้ำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ บำท

หมวดรำยไดเ้บ็ดเตล็ด บำท

หมวดคำ่ธรรมเนียม คำ่ปรบั และใบอนุญำต บำท

หมวดรำยไดจ้ำกทรพัย์สนิ บำท

2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2560 ณ วนัที่ 3 สงิหำคม พ.ศ.2560

(1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 31,795,924.08 บำท ประกอบดว้ย

หมวดภำษีอำกร บำท

1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผกูพนั จ ำนวน 0 โครงกำร รวม 0.00 บำท

1.2 เงนิกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท

1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 26,386,997.18 บำท

1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 7,970,076.07 บำท

1.1.3 เงนิทนุส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 10,151,033.71 บำท

              บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผูบ้รหิำรขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลยำงชำ้ย จะไดเ้สนอรำ่งขอ้บญัญตั ิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีตอ่สภำองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลยำงชำ้ย อกีคร ัง้หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกำสน้ี คณะผูบ้รหิำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลยำงชำ้ยจงึขอช้ีแจงใหท้ำ่นประธำนและสมำชกิทกุ

ทำ่นไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถำนะกำรคลงั

1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ณ วนัที ่3 สงิหำคม พ.ศ.2560 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถำนะกำรเงนิ ดงัน้ี

ค ำแถลงงบประมำณ

ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำงช้ำย



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 201,876.78 193,000.00 200,300.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 23,882.45 25,300.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 163,628.44 130,000.00 160,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,519,276.00 1,510,000.00 1,730,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 28,570.00 53,000.00 32,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,937,233.67 1,921,300.00 2,162,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 15,264,857.80 15,590,600.00 15,291,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,264,857.80 15,590,600.00 15,291,700.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,197,951.00 21,090,200.00 20,312,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,197,951.00 21,090,200.00 20,312,000.00

รวม 23,400,042.47 38,602,100.00 37,766,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 554,073.81 12,400,750.00 12,904,500.00

งบบุคลากร 9,162,885.00 11,665,440.00 12,269,760.00

งบดําเนินงาน 5,852,579.13 8,468,910.00 7,364,390.00

งบลงทุน 2,691,887.70 4,626,200.00 3,776,700.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,605,955.77 1,420,800.00 1,430,650.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,867,381.41 38,602,100.00 37,766,000.00

รวม 19,867,381.41 38,602,100.00 37,766,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,587,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,410

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,796,750

แผนงานเคหะและชุมชน 140,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 134,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,363,520

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,248,800

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,904,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 37,766,000



แผนงานบริหารงานทวัไป

งานงบ งานบริหารทวัไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลงั รวม

งบบุคลากร 6,884,100 0 1,885,740 8,769,840

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 4,140,180 0 1,885,740 6,025,920

งบดําเนินงาน 2,007,000 50,000 587,600 2,644,600

    คา่ตอบแทน 328,000 0 142,600 470,600

    คา่ใช้สอย 1,096,000 50,000 275,000 1,421,000

    คา่วสัดุ 270,000 0 160,000 430,000

    คา่สาธารณูปโภค 313,000 0 10,000 323,000

งบลงทุน 73,000 0 5,500 78,500

    คา่ครุภณัฑ์ 73,000 0 5,500 78,500

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 0 20,000

    รายจา่ยอืน 20,000 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 0 0 75,000

    เงินอุดหนุน 75,000 0 0 75,000

                                             รวม 9,059,100 50,000 2,478,840 11,587,940

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทวัไปเกียวกบั
การรกัษาความสงบภาย

ใน
รวม

งบดําเนินงาน 170,410 170,410

    คา่ใช้สอย 170,410 170,410

                                             รวม 170,410 170,410

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลยางชา้ย

อาํเภอโพธทิอง  จงัหวดัอา่งทอง



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทวัไปเกียวกบั

การศึกษา
รวม

งบบุคลากร 1,848,600 1,848,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,848,600 1,848,600

งบดําเนินงาน 1,530,500 1,530,500

    คา่ตอบแทน 165,500 165,500

    คา่ใช้สอย 504,000 504,000

    คา่วสัดุ 843,000 843,000

    คา่สาธารณูปโภค 18,000 18,000

งบลงทุน 62,000 62,000

    คา่ทีดินและสงิกอ่สรา้ง 62,000 62,000

งบเงินอุดหนุน 1,355,650 1,355,650

    เงินอุดหนุน 1,355,650 1,355,650

                                             รวม 4,796,750 4,796,750

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน
งานกาํจดัขยะมูลฝอยและ

สงิปฏิกูล
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 40,000 140,000

    คา่ใช้สอย 0 40,000 40,000

    คา่วสัดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 100,000 40,000 140,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทวัไปเกียวกบั
สรา้งความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 134,080 134,080

    คา่ใช้สอย 64,080 64,080

    คา่วสัดุ 70,000 70,000

                                             รวม 134,080 134,080



แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนนัทนาการ
งานศาสนาวฒันธรรมท้อง

ถิน
รวม

งบดําเนินงาน 320,000 50,000 370,000

    คา่ใช้สอย 220,000 50,000 270,000

    คา่วสัดุ 100,000 0 100,000

                                             รวม 320,000 50,000 370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทวัไปเกียวกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน
ฐาน

รวม

งบบุคลากร 1,651,320 0 1,651,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจาํ) 1,651,320 0 1,651,320

งบดําเนินงาน 376,000 0 376,000

    คา่ตอบแทน 171,000 0 171,000

    คา่ใช้สอย 140,000 0 140,000

    คา่วสัดุ 65,000 0 65,000

งบลงทุน 874,200 2,462,000 3,336,200

    คา่ครุภณัฑ์ 76,200 0 76,200

    คา่ทีดินและสงิกอ่สรา้ง 798,000 2,462,000 3,260,000

                                             รวม 2,901,520 2,462,000 5,363,520

แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรกัษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้
รวม

งบดําเนินงาน 50,000 50,000

    คา่ใช้สอย 50,000 50,000

                                             รวม 50,000 50,000



แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 1,948,800 1,948,800

    คา่ใช้สอย 408,800 408,800

    คา่วสัดุ 340,000 340,000

    คา่สาธารณูปโภค 1,200,000 1,200,000

งบลงทุน 300,000 300,000

    คา่ครุภณัฑ์ 300,000 300,000

                                             รวม 2,248,800 2,248,800

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 12,904,500 12,904,500

    งบกลาง 12,904,500 12,904,500

                                             รวม 12,904,500 12,904,500



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,587,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 170,410

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 4,796,750

แผนงานเคหะและชุมชน 140,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 134,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,363,520

แผนงานการเกษตร 50,000

แผนงานการพาณิชย์ 2,248,800

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 12,904,500

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 37,766,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย และโดยอนุมัติของนายอําเภอโพธิทอง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 37,766,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
37,766,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้ายปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้ายมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

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

(นายปพน  สังข์ประเสริฐ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อนุมัติ

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

(นายลิขิต  ทองนาท)

ตําแหน่ง นายอําเภอโพธิทอง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอ โพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 126,480.70 120,000.00 4.17 % 125,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 69,796.08 68,000.00 2.50 % 69,700.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 5,600.00 5,000.00 12.00 % 5,600.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 201,876.78 193,000.00 200,300.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 834.20 2,500.00 -60.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 0.00 0.00 0.00 800.00 25.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 670.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -66.67 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 13,638.25 5,000.00 160.00 % 13,000.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 8,740.00 8,000.00 0.00 % 8,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 23,882.45 25,300.00 30,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 163,628.44 130,000.00 23.08 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 163,628.44 130,000.00 160,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 1,487,676.00 1,500,000.00 13.33 % 1,700,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 0.00 0.00 31,600.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 1,519,276.00 1,510,000.00 1,730,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 27,600.00 50,000.00 -40.00 % 30,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 970.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 28,570.00 53,000.00 32,000.00

หมวดรายได้จากทุน

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

     รายได้จากทุนอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 0.00 323,339.89 400,000.00 -19.00 % 324,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 7,747,181.37 8,000,000.00 -3.13 % 7,750,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,418,615.22 2,700,000.00 -10.37 % 2,420,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 116,993.55 150,000.00 -22.00 % 117,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,389,314.49 1,200,000.00 16.67 % 1,400,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 2,648,084.51 2,400,000.00 10.42 % 2,650,000.00

     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

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

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 36,954.53 35,000.00 14.29 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 42,439.24 100,000.00 -57.50 % 42,500.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 0.00 540,385.00 600,000.00 -9.83 % 541,000.00

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 0.00 1,550.00 0.00 100.00 % 1,600.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 % 2,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 15,264,857.80 15,590,600.00 15,291,700.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 6,197,951.00 21,090,200.00 -3.69 % 20,312,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 6,197,951.00 21,090,200.00 20,312,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 23,400,042.47 38,602,100.00 37,766,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

อําเภอโพธิทอง  จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 37,766,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 200,300 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 125,000 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระภาษี   

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 69,700 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 5,600 บาท
ตั้งไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระภาษี

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 30,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซี่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 13,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า 
อบต.สามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 1,730,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 1,700,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า อบต.
สามารถจัดเก็บได้
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า อบต.
สามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 32,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า อบต.
สามารถจัดเก็บได้
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า อบต.
สามารถจัดเก็บได้
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า อบต.
สามารถจัดเก็บได้

หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า อบต.
สามารถจัดเก็บได้
รายได้จากทุนอื่นๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า อบต.
สามารถจัดเก็บได้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,291,700 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 324,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,750,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
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ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 2,420,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 117,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ภาษีสุรา จํานวน 1,400,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,650,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
อากรประมง จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 42,500 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 541,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล จํานวน 1,600 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาซึ่งคาดว่า
รัฐจะจัดสรรให้
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 20,312,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 20,312,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยว่าปีที่ล่วงมา จํานแนกเป็น
1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
    อํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จํานวน
    4,386,022 บาท
2) เงินอุดหนุนสําหรับสนุบสนุนอาหารเสริม(นม)
    จํานวน  749,328  บาท
3) เงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน จํานวน
     1,618,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
     ศึกษาท้องถิ่น จํานวน  120,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  18,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     จํานวน 1,132,740 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้าง
     หลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ  จํานวน
     9,471,600 บาท
8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม
     ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  จํานวน
      2,726,400 บาท
9) เงินอุดหนุนสําหรับป้องกันและแก้ปัญหายา
      เสพติด จํานวน  90,000 บาท
     โดยประมาณการตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลงวันที่ 11 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว1234
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซักซ้อม   
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้
จ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
และทุพพลภาพ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0 0 1,972,800 2,059,200 0 % 2,059,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,657,520 2,743,920 2,743,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 2,003,731 2,511,000 11.43 % 2,797,920

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 79,800 84,000 0 % 84,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 933,850 1,003,080 2.97 % 1,032,840

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 53,570 57,420 0 % 57,420

เงินอื่นๆ 0 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,203,251 3,823,500 4,140,180

รวมงบบุคลากร 0 0 5,860,771 6,567,420 6,884,100

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอโพธิทอง    จังหวัดอ่างทอง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 236,000 150,000 0 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 27,470 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 78,900 108,000 0 % 108,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 12,630 40,000 0 % 40,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 355,000 328,000 328,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 66,000 66,000 0 % 66,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 1,330 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และ
กระทรวงมหาดไทย

0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล 0 0 0 110,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 46,938 100,000 -10 % 90,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0 0 50,000 100,000 -10 % 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 0 0 228,692.04 230,000 21.74 % 280,000

ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

0 0 262,380 300,000 0 % 300,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 25,450.93 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 680,790.97 1,096,000 1,096,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 40,425.55 50,000 0 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 29,980 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 72,395.42 130,000 0 % 130,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 50,100 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 192,900.97 270,000 270,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 152,450.28 200,000 0 % 200,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 0 0 3,000 0 % 3,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 0 0 % 0

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 1,762 0 0 % 0

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 90,642.56 110,000 0 % 110,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 244,854.84 313,000 313,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,473,546.78 2,007,000 2,007,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้เหล็กเบาะนวมหนัง 0 0 19,099.5 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 5,900 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ 0 0 0 0 100 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 26,610 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 0 0 8,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 22,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 16,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 54,509.5 5,900 73,000

รวมงบลงทุน 0 0 54,509.5 5,900 73,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 0 16,000 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 16,000 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 16,000 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 54,955.77 25,000 140 % 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 7,000 17,000 -41.18 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 5,000 5,000 0 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 66,955.77 47,000 75,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 66,955.77 47,000 75,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0 0 7,471,783.05 8,647,320 9,059,100
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 50,000 50,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 50,000 50,000

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,034,476 1,134,360 14.28 % 1,296,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 435,307 488,640 3.78 % 507,120

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 39,892 45,420 -11.36 % 40,260

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,551,675 1,710,420 1,885,740

รวมงบบุคลากร 0 0 1,551,675 1,710,420 1,885,740

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 127,000 80,000 0 % 80,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 22,255 30,000 0 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าเช่าบ้าน 0 0 23,400 27,600 0 % 27,600

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

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 172,655 142,600 142,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 52,425 60,000 8.33 % 65,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที่
ภาษี 0 0 0 30,000 66.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 3,940 60,000 -16.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0 0 11,400 80,000 -12.5 % 70,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 11,000 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 78,765 270,000 275,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 68,131 80,000 0 % 80,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 7,020 10,000 50 % 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 37,385 65,000 0 % 65,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 112,536 155,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 4,601 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 4,601 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 368,557 577,600 587,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สําหรับพนักงาน 0 0 0 3,000 -100 % 0

ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 0 0 9,480 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 16,000 0 0 % 0

ค่าซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด 
LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) 0 0 0 3,300 -100 % 0

ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) 0 0 4,300 4,300 -100 % 0

ค่าซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 3,100 0 0 % 0

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

รวมงบลงทุน 0 0 32,880 10,600 5,500

รวมงานบริหารงานคลัง 0 0 1,953,112 2,298,620 2,478,840

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 9,424,895.05 10,995,940 11,587,940

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม อปพร. 0 0 0 20,410 440.96 % 110,410
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 0 0 31,865 40,000 50 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 31,865 60,410 170,410

รวมงบดําเนินงาน 0 0 31,865 60,410 170,410

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 31,865 60,410 170,410

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 31,865 60,410 170,410

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 569,280 1,421,880 4.88 % 1,491,240

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 22,620 349,440 -52.68 % 165,360

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 633,900 1,837,320 1,848,600

รวมงบบุคลากร 0 0 633,900 1,837,320 1,848,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 122,000 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,320 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,400 52,500 0 % 52,500

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 171,720 165,500 165,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,640 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 0 0 8,300 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 7,600 8,000 -100 % 0

ค่าสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 356,000 598,600 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน

0 0 0 0 100 % 102,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน

0 0 0 0 100 % 312,000

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 376,540 726,600 504,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 6,862 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 3,000 0 % 3,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 19,915 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 797,379.68 810,000 -7.41 % 750,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 41,000 -26.83 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

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

รวมค่าวัสดุ 0 0 841,556.68 914,000 843,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 4,550.53 15,000 0 % 15,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0 0 0 1,000 200 % 3,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 4,550.53 16,000 18,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,394,367.21 1,822,100 1,530,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจ้ดซื้อถังนํ้า 0 0 0 13,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0 0 9,800 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าซื้อเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 16,000 0 0 % 0

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

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 38,400 34,000 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้าย 0 0 46,700 40,800 51.96 % 62,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
งิ้วราย 0 0 18,600 44,900 -100 % 0

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
ศรีกุญชร 0 0 5,000 10,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 70,300 95,700 62,000

รวมงบลงทุน 0 0 108,700 129,700 62,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 1,456,500 1,375,800 -1.46 % 1,355,650

รวมเงินอุดหนุน 0 0 1,456,500 1,375,800 1,355,650

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 1,456,500 1,375,800 1,355,650

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0 0 3,593,467.21 5,164,920 4,796,750

รวมแผนงานการศึกษา 0 0 3,593,467.21 5,164,920 4,796,750

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 23,000 30,000 -100 % 0

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต
.ยางช้าย 0 0 145,600 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 168,600 80,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 108,000 145,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 108,000 145,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 276,600 225,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 276,600 225,000 0

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 82,500 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 82,500 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 82,500 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 82,500 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 359,100 225,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 156,275 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 156,275 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 156,275 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 156,275 0 0

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

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

จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์หอกระจา
ยข่าว หมู่ที่ 1 0 0 67,900 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 80,900 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 80,900 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0 0 80,900 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 106,190 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 106,190 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 106,190 100,000 100,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 106,190 100,000 100,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 8,859.6 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการขยะชุมชน 0 0 8,500 40,000 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 17,359.6 60,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 17,359.6 60,000 40,000

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 0 17,359.6 60,000 40,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0 0 204,449.6 160,000 140,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 64,080 64,080 0 % 64,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดทําประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตําบล 0 0 27,300 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 91,380 64,080 64,080

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 57,550 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 57,550 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 148,930 134,080 134,080

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0 0 148,930 134,080 134,080

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 148,930 134,080 134,080

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน 
และกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอโพธิทอง จังหวัด
อ่างทอง

0 0 200,498 200,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 200,498 200,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 99,706 110,000 -9.09 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 99,706 110,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 300,204 310,000 320,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 0 0 175,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 175,200 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 175,200 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 475,404 310,000 320,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี 0 0 9,800 50,000 -40 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 9,800 70,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 9,800 70,000 50,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0 0 9,800 70,000 50,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 485,204 380,000 370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 461,982 850,800 8.22 % 920,700

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 21,300

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 31,725 42,000 0 % 42,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 541,929 573,480 1.72 % 583,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 80,903 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,116,539 1,550,280 1,651,320

รวมงบบุคลากร 0 0 1,116,539 1,550,280 1,651,320

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 157,100 60,000 0 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 74,995 70,000 0 % 70,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 27,600 63,600 -43.4 % 36,000

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

รวมค่าตอบแทน 0 0 259,695 198,600 171,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที่
ภาษี 0 0 0 50,000 -20 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 420 50,000 -20 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 0 0 4,500 40,000 0 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 2,913 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 7,833 160,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 29,479 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 27,317 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 56,796 65,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 324,324 423,600 376,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะ และเก้าอี้ สําหรับพนักงาน 0 0 15,400 0 0 % 0

จัดซื้อเก้าอี้ 0 0 0 0 100 % 2,200

ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 5,500

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 10,000

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

แท่นตัดไฟเบอร์ 0 0 0 0 100 % 8,000

หินเจียร์ 0 0 0 0 100 % 4,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 16,000 0 0 % 0

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

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 3,100 0 0 % 0

โน้ตบุ๊คแบบประมวลผล 0 0 0 0 100 % 21,000

ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อเลื่อยยนต์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 38,800 0 76,200

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ อบต.ยางช้า
ย (แห่งใหม่) 0 0 0 300,000 21.67 % 365,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 200,000 116.5 % 433,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 500,000 798,000

รวมงบลงทุน 0 0 38,800 500,000 874,200

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 1,479,663 2,473,880 2,901,520

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางช้าย(แห่งใหม่) 0 0 0 3,850,000 -70.34 % 1,142,000

ก่อสร้างห้องนํ้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 
3 0 0 50,000 0 0 % 0

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

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น
บ้านนางดรุณี ทองเศรษฐี สิ้นสุด นานาง
สมพร สุ่มทอง

0 0 0 0 100 % 120,000

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

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

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

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

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 บ้านนาย
อุบล พุ่มเขียว 0 0 95,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านนาง
ฉันทนา  เขียวแก้ว 0 0 81,000 0 0 % 0

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้น
บ้านนายชรินทร์  รุ่งเรืองศรี สิ้นสุด บ้าน
นายสําเนา  สุขใส

0 0 0 0 100 % 120,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น
ถนน ค.ส.ล.เดิม สิ้นสุด บ้านนาย
ประยุทธ์  เงินอ่อน

0 0 0 0 100 % 100,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น
นานายกริด  ฉัตรเที่ยง สิ้นสุด นานาย
สมพร  แก้วกระจาย

0 0 0 0 100 % 120,000

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที่ 7 นานาง
สมบัติ ยิ้มสอาด 0 0 32,200 0 0 % 0

ก่อสร้างบานปิด-เปิด หมู่ที่ 7 นานาย
เขียม หล่อเหลี่ยม 0 0 32,200 0 0 % 0

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 2 จุดก่อสร้าง
บริเวณดอนกระโดน 0 0 0 0 100 % 23,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 2 จุดก่อสร้าง
หน้าบ้านนายสวง  ร่าเริง 0 0 0 0 100 % 17,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 3 จุดก่อสร้าง
บริเวณปากคลองห้วยราชคราม 0 0 0 0 100 % 45,000

วางท่อระบายนํ้า PVC หมู่ที่ 8 หน้าบ้าน
นางยุพิน เปี่ยมสาคร 0 0 20,900 0 0 % 0

เสริมถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 5 
ที่สาธารณะประโยชน์ (หนองโสน) 0 0 36,300 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 209,450 0 0 % 0

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

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 10 นา
นายละเมียด ผึ้งบํารุง 0 0 26,300 0 0 % 0

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 10 นา
นายสําเนา สุขใส 0 0 45,000 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 11 0 0 0 0 100 % 120,000

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่ม
ต้นนานายตาบ  เงินสุวรรณ์ สิ้นสุด นา
นางชม ทองระเริง

0 0 0 0 100 % 10,000

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่ม
ต้นบ้านนางวิภาวรรณ  ศรีพินิจ สิ้นสุด
เขตตําบลราษฎรพัฒนา

0 0 0 0 100 % 31,000

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 3 ถนน
สายหนองงั่ว 0 0 0 0 100 % 34,000

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

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

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

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 7 คัน
คลองระบายใหญ่แม่นํ้าน้อย 4 (ฝั่งขวา) 0 0 0 0 100 % 20,000

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

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

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 9 0 0 0 0 100 % 120,000

ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 1 ภาย
ในหมู่บ้าน 0 0 42,700 0 0 % 0

ปรับปรุงขยายสะพาน หมู่ที่ 2 จุดก่อ
สร้างข้ามคลองระบาย 1 ขวา ศาลารวม
ใจสามัคคี

0 0 0 0 100 % 80,000

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

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ผิวจราจร
ปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้นบ้าน
นางรําพึง  แสงวิเชียร สิ้นสุด บ้านนางจง
ดี สําแดงฤทธิ

0 0 0 0 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เสริมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้น
นานางสาวบุญธรรม  กล่อมน้อย สิ้นสุด 
นานายศักดิ ละวัลวงศ์

0 0 0 0 100 % 120,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 1,550,050 3,850,000 2,462,000

รวมงบลงทุน 0 0 1,550,050 3,850,000 2,462,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 1,550,050 3,850,000 2,462,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,029,713 6,323,880 5,363,520

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการช่วยเหลือและสนับสนุนอาชีพ
เกษตรกรตําบลยางช้าย 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองใน
ตําบล 0 0 75,554.4 0 0 % 0

โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 0 0 19,850 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
สารพิษ 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 95,404.4 60,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 95,404.4 60,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 95,404.4 60,000 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองใน
ตําบล 0 0 0 130,000 -61.54 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 130,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 130,000 50,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ขุดลอกคูนา หมู่ที่ 10 นานายสนอง นิ่ม
อนันต์ 0 0 21,900 0 0 % 0

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

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

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

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

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 159,800 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 159,800 0 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 0 159,800 130,000 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 255,204.4 190,000 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 352,997 357,120 0.47 % 358,800

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 110,000 -54.55 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 352,997 467,120 408,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 18,000 50,000 -60 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 8,988 20,000 0 % 20,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 284,911.1 200,000 50 % 300,000

วัสดุอื่น 0 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 311,899.1 270,000 340,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 0 1,264,635.04 1,500,000 -20 % 1,200,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 1,264,635.04 1,500,000 1,200,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,929,531.14 2,237,120 1,948,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประปาหมู่บ้าน 0 0 150,873.2 200,000 0 % 200,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 4,800 30,000 233.33 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 155,673.2 230,000 300,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 200,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 355,673.2 230,000 300,000

รวมงานกิจการประปา 0 0 2,285,204.34 2,467,120 2,248,800

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0 0 2,285,204.34 2,467,120 2,248,800

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 100,897 120,732 -0.61 % 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 9,232,800 2.59 % 9,471,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 0 2,476,800 10.08 % 2,726,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 11,500 18,000 0 % 18,000

สํารองจ่าย 0 0 167,666.81 370,799 -22.17 % 288,585

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 106,500 106,500 -1.06 % 105,375
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0 0 167,510 175,119 -0.33 % 174,540

รวมงบกลาง 0 0 554,073.81 12,500,750 12,904,500

รวมงบกลาง 0 0 554,073.81 12,500,750 12,904,500

รวมงบกลาง 0 0 554,073.81 12,500,750 12,904,500

รวมแผนงานงบกลาง 0 0 554,073.81 12,500,750 12,904,500

รวมทุกแผนงาน 0 0 20,528,381.41 38,602,100 37,766,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
อําเภอ โพธิทอง   จังหวัดอ่างทอง

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,766,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,059,100 บาท

งบบุคลากร รวม 6,884,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหารได้แก่นายกอบต.จํานวน 1 คน
รองนายก อบต.จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนนายกองค์
การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557) 

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

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหารได้แก่ 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  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 คน
จํานวน 12 เดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือนและค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์
การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 )
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,059,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
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 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557)
 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,140,180 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,797,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 8 อัตรา จํานวน 12 เดือน รายละเอียดดังนี้
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย
3.หัวหน้าสํานักปลัด 
4.นักจัดการงานทั่วไป
5.นักทรัพยากรบุคคล
6.นักพัฒนาชุมชน
7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8.เจ้าพนักงานธุรการ
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/
ว 293 ลว. 9 ก.พ. 2559 เรื่องประกาศ ก.จ. และก.ท. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 และประกาศ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5 )

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงิน
ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ
กลาง จํานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25  ลว.7 มี.ค. 2559 เรื่อง การ
ดําเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระบบแท่ง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล จํานวน
3 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 
0809.3/ว 652 ลว. 28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ
ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 7) และประกาศ
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 )
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,032,840 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป จํานวน 6 อัตรา ได้แก่
1.ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
2.ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
5.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
6.นักการภารโรง
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/
ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่องประกาศ ก.จ. และก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง)

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 3 อัตรา 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลว.1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ 
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 )

งบดําเนินงาน รวม 2,007,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 328,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่ อบต.
เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ผู้มีสิทธิ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549)
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ค่าใช้สอย รวม 1,096,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาบริการเช่น จ้างเหมาคนงาน
แม่บ้าน (ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 
2541 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ได้แก่เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง การต้อนรับบุคคล กลุ่ม
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงาน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) และ
กระทรวงมหาดไทย

จํานวน 80,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช) และกระทรวงมหาดไทย  เช่น 
    1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่ อบต.
ยางช้าย ดําเนินการเองหรืออุดหนุนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการในลักษณะบูรณาการ
    2. การวางและปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง/ชุมชนและการ
วางผังชุมชน การพัฒนาบุคลากรของ อบต. ให้มีความรู้กรจัด
ทําผังเมืองรวมชุมชนงานอาคาร
    3. การจัดทําแนวเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
    4. การส่งเสริมการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรมด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว ได้แก่ การส่งเสริมภาวะผู้นําสตรีใน
ชุมชน และการพัฒนาสตรีในด้านต่างๆ
    5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา 
คนพิการ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 91)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเช่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2559) 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ ตาม หลักสูตรต่างๆ ที่
อบต.จัดเองหรือจัดโดยหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม (ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งของ อบต.ยางช้าย ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณี
แทนตําแหน่งว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มี
การเลือกตั้งใหม่)รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ 
หรือ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85)

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี จํานวน 280,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี เช่น การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  และ สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ วันปิยะมหาราช ฯ และงานพระราชพิธีอื่นๆ 
ฯลฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85)

ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เช่น 
    1.การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร
    2.การจัดกิจกรรมเชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และพระราชพิธีต่างๆ
    3.การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับชุมชนและระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
    4. การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักนํ้า
รักป่า รักษาแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 91)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2560  20:00:42 หน้า : 5/39



โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง ที่ อบต.จัดขึ้น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 
ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต. ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง 
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร์  ฯลฯ (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว.9 มิ.ย.
2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนา
สี่ปี หน้า 86)

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่นกระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ 
เก้าอี้ฯลฯ หรือรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าติดตั้ง เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248ลว. 27 
มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ) (ตามแผน
พัฒนาสี่ปี หน้า 86)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน กระจกมองข้างรถยนต์ 
หม้อนํ้ารถยนต์เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงเดิม รายจ่ายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจ่ายที่ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่า
ขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นเช่น นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัด เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ 
จอมอนิเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือ
ไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่า
ใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง
เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย 2559 เรื่อง แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
เกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนา
สี่ปี หน้า 86)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 313,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงานและสถานที่อยู่ในความดูแลของ 
อบต.รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่นค่าบริการ ค่าภาษี 
เป็นต้น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในสํานักงานและสถานที่ อยู่ในความ
ดูแลของ อบต.รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ
ค่าภาษี(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 110,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมดังนี้ ค่าใช้จ่ายใน
การบริการอินเทอร์เน็ต ค่าบริการจดโดเมนหรือย้ายโดเมน ค่า
บริการ hosting และค่าสื่อสารอื่นๆฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย เพื่อ
ให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน มท 0808.2/
ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

งบลงทุน รวม 73,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ จํานวน 35,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ 120 วัตต์ พร้อม
ไมค์ลอยย่าน UHF 2 ตัว สามารถเลือกเปลี่ยนช่องความถี่ได้ 
มีช่อง USB มีช่อง SD-Card ที่รองรับ เล่นไฟล์ MP3 ในตัว
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 131)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 สําหรับงานสํานักงาน คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม มีรายละเอียด ดังนี้
   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
       - ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน 
         - ในกรณีที่มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.7 GHz
    2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
         - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
         - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
         - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
         - มีหน่วยความจาหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB
         - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
         - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
         - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
         - มีแป้นพิมพ์และเมาส์มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี 
Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 131)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน คุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ
ลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ.ศ. 2560 
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีรายละเอียด 
ดังนี้
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1 TB จํานวน 1 หน่วยหรือชนิดSolid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
   - สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
ได้เป็นอย่างน้อย (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 131)

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลและเพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเหมาสถาบันการศึกษาเพื่อสํารวจความพึงพอใจในการ
บริหารงานของ อบต.ยางช้าย (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตําบลรํามะสักที่เป็นเจ้าภาพ
ในการดําเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอโพธิทอง
ประจําปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 20,000 บาท
  2. เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเตรียมการเกี่ยวกับพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคของอําเภอโพธิทอง
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลอินทประมูลเป็นเงิน 40,000 บาท 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616
ลว. 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) (ตามแผน
พัฒนาสี่ปี หน้า 115)
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
1) อุดหนุุนที่ทําการปกครองอําเภอโพธิทองจํานวน 10,000 บาท ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ในการจัดงานรัฐพิธีประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
1.1)โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 2,000 บาท
1.2)โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 
       จํานวน 2,500 บาท
1.3)โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ จํานวน 2,500 บาท 
1.4)โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       มหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  จํานวน 3,000 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว.
24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 115)
      

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองโครงการจัดกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 
จํานวน5,000 บาท (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลว. 24 มิ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2559) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 115)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปี จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนชุมชน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี รวมทั้งการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆ ฯลฯ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2986
ลว. 31 พ.ค. 2560เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,478,840 บาท
งบบุคลากร รวม 1,885,740 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,885,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,296,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน อบต. พร้อมปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
3.นักวิชาการเงินและบัญชี
4.เจ้าพนักงานพัสดุ
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว293 ลว. 9 ก.พ. 2559 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 และประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงาน
ส่วนตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด
ได้แก่ ผู้อํานวยการกองคลัง
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต. 
ที่ มท 0809.3/ว 652 ลว. 28 มี.ค. 2559 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.เรื่อง มาตรฐานทั่วไป 
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 7) และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 507,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,260 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน 2 อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลว.1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
และก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 )

งบดําเนินงาน รวม 587,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง และเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษฯ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความจําเป็น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วน
ตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับ (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549)
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ค่าใช้สอย รวม 275,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 65,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างถ่ายเอกสาร
ของ อบต.,ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมของ อบต. ฯลฯ
(ตามหนังสือที่ มท 0313.4/3 1452 ลงวันที่
27 พ.ค. 2541 เรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที่ภาษี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ฯลฯ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ฯลฯ
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตาม
หลักสูตรต่างๆ ที่ อบต.จัดเองหรือจัดโดยหน่วย
งานอื่น ตามความเหมาะสม ฯลฯ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)
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ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ฯลฯ หรือรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
รายจ่ายต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ)และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น
ไม้กวาด ไม้กวาดขนไก่ แปรง ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม แก้วนํ้า จานรองแก้วนํ้า ฯลฯ หรือรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ)และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 65,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอม
พิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ์เมนบอร์ด เมมโมรี่ อุปกรณ์
ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือมี
อายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ราย
จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
รายจ่ายต้องชําระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่
27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ)และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข เช่น ค่าฝากส่ง
ไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์บัตร ค่าธนาณัติ
ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ฯลฯ
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ 
มท 0808.2/ว 2989 ลว.31 พ.ค.2560 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น)

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ)
(ตามแผนพัศนาสี่ปี หน้า 86)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 170,410 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,410 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,410 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรม อปพร. จํานวน 110,410 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของ
อปพร.ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ ว 2989  ลว. 31 พ.ค.2560 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 87)

โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล สําคัญ เช่น 
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น(ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989
ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 87)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,796,750 บาท

งบบุคลากร รวม 1,848,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,848,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,491,240 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจํา จํานวน 2 อัตรา จํานวนเงิน
666,840 บาทดังนี้
   1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
   2.นักวิชาการศึกษา 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว293 ลว. 9 ก.พ. 2559 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเ
กี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 และประกาศ
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงิน
เดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ฉบับที่ 5) 

2.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูและเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจํา จํานวน 3 อัตรา จํานวนเงิน
824,400 บาทดังนี้
  1.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้าย 
  2.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดงิ้วราย 
  3.ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดศรีกุญชร 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.9/ว25 ลว. 16 ก.ค. 2558 เรื่อง 
การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ตําบลที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด จํานวน 
1 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว652 ลว. 28 มี.ค. 2559
เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 7 และ
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู
ที่ควรได้รับตามระเบียบกําหนด จํานวน 3 อัตรา
(ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 165,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.5/ว36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น เงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เป็นต้น
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว1372 ลว. 1 ก.ค. 2558
เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2)

งบดําเนินงาน รวม 1,530,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตรวจการจ้างและเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่น สําหรับพนักงานส่วนตําบล ครู และ
พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี)(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว. 31 
พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามหนัง
สือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว1562 
ลงวันที่ 15 พ.ค.2550)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึ่งมีสิทธิได้รับ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 52,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนตําบลผู้มีสิทธิ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549)
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ค่าใช้สอย รวม 504,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน
ทางไปราชการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง(ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน

จํานวน 102,000 บาท

เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ยางช้าย 
ทั้ง 3 ศูนย์ จํานวนเด็กทั้งสิ้น 60 คน
คนละ 1,700 บาท/ปี เป็นเงิน 102,000 บาท
ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้าย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดงิ้วราย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว.16 มิ.ย.2552
เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 78)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน

จํานวน 312,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กปฐมวัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.ยางช้าย ทั้ง 3 ศูนย์ จํานวนเด็ก
ทั้งสิ้น 60 คน อัตรา คนละ 20 บาท 
จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 312,000 บาท 
ได้แก่
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้าย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดงิ้วราย
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0893.2/ว1918 ลว.16 มิ.ย.2552
เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํา
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สิน
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ(ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลว.9 มิ.ย.2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ของ อปท.) 

ค่าวัสดุ รวม 843,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆที่จําเป็น
ต้องใช้ในกองการศึกษาฯ เช่น กระดาษ หมึก 
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี้ 
ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมด
ไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
งบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 78)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ เช่น หลอดไฟ สายไฟ 
บัลลาส สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้ว
ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม 
หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 78)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ยางช้ายทั้ง 3 ศูนย์ 
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.
2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า
78)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 750,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม(นม) ให้กับ
1.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.ยางช้าย ทั้ง 3 ศูนย์ จํานวนเด็กทั้งสิ้น 
60 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 115,000 บาท
ได้แก่
- ศพด.บ้านยางช้าย
- ศพด.ร.ร.วัดงิ้วราย
- ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร

2.นักเรียนชั้นอนุบาล -ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่ ทั้ง 3 แห่ง จํานวนเด็กทั้งสิ้น 331 คน
จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 635,000 บาท ได้แก่
- ร.ร.ยางช้าย
- ร.ร.วัดงิ้วราย
- ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ ว3301ลว.14 มิ.ย.260 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 78)

วันที่พิมพ์ : 27/8/2560  20:00:42 หน้า : 21/39



วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายให้กับเด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ยางช้าย
ทั้ง 3 ศูนย์ เช่น ชุดนักเรียน เสื้อกันเปื้อน ชุดกีฬา 
กระเป๋า ฯลฯ ดังนี้
- ศพด.บ้านยางช้าย
- ศพด.ร.ร.วัดงิ้วราย
- ศพด.ร.ร.วัดศรีกุญชร
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว1365 ลว.30 เม.ย.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน 
นักศึกษา และ ผู้ด้อยโอกาส ของ อปท.)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 78)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุคอม
พิวเตอร์ เช่น หมึกสําหรับเครื่องพิมพ์ เมมบอร์ด
แผ่นจานบันทึกข้อมูล เมมโมรี่ จอมินิเตอร์ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 1248 ลว 27 มิ.ย.
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า
78)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 18,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยางช้าย สังกัด อบต.ยางช้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว2989 ลว.31 พ.ค.2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2561ของ อปท.) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 78)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านยางช้าย สังกัด อบต.ยางช้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่
ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว2989 ลว.31 พ.ค.2559 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2561ของ อปท.) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 78)
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งบลงทุน รวม 62,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 62,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้าย จํานวน 62,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ที่อยู่ในการดูแลของ อบต.ยางช้าย คือ ต่อเติม
หลังคาขนาดกว้าง 2.8 เมตรยาว 3.80 เมตร 
และ กว้าง 3.80 เมตร ยาว 5.80 เมตร ปูกระเบื้อง
พื้นอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางช้ายขนาด
กว้าง 3.00เมตร ยาว 4.00เมตร (ตามแผนพัฒนา
สี่ปี หน้า 78)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,355,650 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,355,650 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,355,650 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. จํานวน 3 แห่ง ดังนี้
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนชั้น
อนุบาล - ป.6 โรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 3 แห่ง 
จํานวนเด็ก 331 คน อัตราคนละ 20 บาท จํานวน
200 วัน เป็นเงิน 1,330,000 บาท ได้แก่
-ร.ร.วัดยางช้าย
-ร.ร.วัดงิ้วราย
-ร.ร.วัดศรีกุญชร

2.สนับสนุนกิจกิจโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 
2561 ให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตําบล
ยางช้าย ทั้ง 3 แห่ง เป็นเงิน 25,650บาท ได้แก่
-ร.ร.วัดยางช้าย จํานวน 12,300 บาท
-ร.ร.วัดงิ้วราย   จํานวน 10,400 บาท
-ร.ร.วัดศรีกุญชร จํานวน 2,950 บาท
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว3616 ลว.24 มิ.ย.2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. 
พ.ศ.2559) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 115)
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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

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ หลอด LED และอุปกรณ์อื่นๆ 
ที่ใช้ในการซ่อมแซม หรือบํารุงรักษางานด้าน
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ)และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 
เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 92)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย ขยะอันตราย
และ จ้างเหมาบริการ เช่น การจัดเก็บขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูล หรือ การขนย้าย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
(ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 2541
เรื่องการเบิกจ่าย เงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 80)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการขยะชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะ
ในชุมชน ได้แก่ การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ฯลฯ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 2989 ลว. 31 พ.ค.2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
หน้า 80)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 134,080 บาท

งบดําเนินงาน รวม 134,080 บาท
ค่าใช้สอย รวม 64,080 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 64,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เช่น จ้างเหมาคนรับส่งหนังสือพิมพ์เดือนละ
5,340 บาท เป็นเวลา 12 เดือน(ตามหนังสือ
ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 2541
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารต่างๆ ฯลฯ
ให้หมู่บ้านจํานวน 11 หมู่บ้าน และที่ทําการ
อบต. (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์
การจําแนกประเภทงบประมาณ) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 83)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 220,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11)และกีฬาอื่นๆ
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 79)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุกีฬาให้แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่
ตําบลยางช้าย จํานวน 11 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 79)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ตามแผน
พัฒนาสี่ปี หน้า 79)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายในการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
วันเข้าพรรษา วันพระ ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
หน้า 79)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,901,520 บาท

งบบุคลากร รวม 1,651,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,651,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,700 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเป็น
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจํา จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  1.ผู้อํานวยการกองช่าง 
  2.เจ้าพนักงานประปา
  3.นายช่างโยธา 
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว293 ลว. 9 ก.พ. 2559 เรื่อง ประกาศ 
ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 และประกาศ ก.อบต. เรื่อง 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 5) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง จํานวน
1 อัตรา (ตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25  ลว.
7 มี.ค. 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหาร
งานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระบบแท่ง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.
ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 652 ลว. 
28 มี.ค. 2559 เรื่อง ประกาศ ก.จ. และ ก.ท.
เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่ 7) และประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงิน
เดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น ฉบับที่ 6 )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 583,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
1.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    1 อัตรา
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา
3.พนักงานผลิตนํ้าประปา  3 อัตรา
(ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ที่ มท 0809.3/ว 36 ลว. 26 ส.ค. 2558 เรื่อง
ประกาศ ก.จ. และก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น 
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จํานวน
5 อัตรา (ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 
ลว.1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. 
และก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราว ฉบับที่ 2 )

งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 171,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์ แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่ง
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราวตามความ
จําเป็น (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วน
ตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับ (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2549)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแผนที่ภาษี จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ
ที่ใช้ในโครงการแผนที่ภาษี (ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
หน้า 86)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง
ไปราชการ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 85)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง(ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
หน้า 85)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินของ
อบต.ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซม
รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่นกระดาษ
ถ่ายเอกสาร สมุดประวัติ แฟ้มเอกสาร เครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การจําแนกประเภท
งบประมาณ)และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 86)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจาน
บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์
เมนบอร์ด เมมโมรี่ ปริ้นเตอร์ จอมอมิเตอร์ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่
มีลักษณะคงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง
เป็นต้น (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ)และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่
22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 86)

งบลงทุน รวม 874,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้ จํานวน 2,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตาม
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อสว่านไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า ขนาด 700 วัตต์
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)
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ตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 200 แอมแปร์
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)

แท่นตัดไฟเบอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14 นิ้ว
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)

หินเจียร์ จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหินเจียร์ขนาด 4 นิ้ว รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คแบบประมวลผล จํานวน 21,000 บาท

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสําหรับประมวลผล 
- มีหน่วยประมวลผล กลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
2 แกนหลัก (2 Core) จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz
 และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
  2)ในกรณีที่มีหน่วยความจํา แบบ Cache
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และ
มีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วยหรือ ชนิด Solid
StateDisk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Basr-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.1 1b,g,n) และ
Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559
เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภท
งบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)

ครุภัณฑ์อื่น
จัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 700 วัตต์
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง 
ค่าภาษี ค่าติดตั้ง ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
27 มิ.ย.2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจําแนก
ประเภทงบประมาณ) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 132)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 798,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ อบต.ยางช้าย (แห่งใหม่) จํานวน 365,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ อบต.ยางช้าย 
(แห่งใหม่) เช่นป้ายที่ทําการ อบต., รั้ว ,เสาธง ฯลฯ 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2989 ลว.31 พ.ค.2560 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 88)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 433,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ทรัพย์สิน อบต. เช่นถนน ค.ส.ล.,ถนนลาดยาง,
สะพาน ,หอกระจายข่าว ฯลฯ ตามทะเบียนครุภัณฑ์
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย.2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 104)

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,462,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,462,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,462,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย(แห่งใหม่) จํานวน 1,142,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างที่ทําการ อบต. (แห่งใหม่)
งบประมาณก่อสร้างรวม 4,992,000 บาท 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 88)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนางดรุณี ทองเศรษฐี สิ้นสุด นา
นางสมพร สุ่มทอง

จํานวน 120,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 ม.ยาว 95 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 237.50 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.20 ม. จุดเริ่มต้น
บ้านนางดรุณี  ทองเศรษฐี สินสุดนา นาง สมพร สุ่มทอง
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 93)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้นบ้านนายชรินทร์  รุ่งเรืองศรี สิ้นสุด 
บ้านนายสําเนา  สุขใส

จํานวน 120,000 บาท

ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.50 ม. ยาว 58 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
203 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทาง ทั้งสองข้าง ๆ ละ 
0.20 ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายชรินทร์  รุ่งเรืองศรี 
สิ้นสุด บ้านนายสําเนา  สุขใส (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 95)
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ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สิ้นสุด บ้านนาย
ประยุทธ์  เงินอ่อน

จํานวน 100,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 65 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า
195 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 
0.20 ม.จุดเริ่มต้นถนน ค.ส.ล.เดิม สิ้นสุด 
บ้านนายประยุทธ์  เงินอ่อน (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 94)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้นนานายกริด  ฉัตรเที่ยง สิ้นสุด นานาย
สมพร  แก้วกระจาย

จํานวน 120,000 บาท

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 95 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 
237.50 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง ๆ ละ
0.20 ม. จุดเริ่มต้นนานายกริด  ฉัตรเที่ยง 
สิ้นสุดนานายสมพร  แก้วกระจาย (ตามแผนพัฒนา
สี่ปี หน้า 94)

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 2 จุดก่อสร้างบริเวณดอนกระโดน จํานวน 23,000 บาท
ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า กว้าง 1.50 ม. ยาว 2.00 ม. 
ลึก 1.20 ม. จุดก่อสร้างบริเวณดอนกระโดน
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 105)

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 2 จุดก่อสร้างหน้าบ้านนายสวง  ร่าเริง จํานวน 17,000 บาท
ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า กว้าง 1.20 ม.ยาว 1.50 ม. 
ลึก 1.00 ม. จุดก่อสร้างบริเวณหน้าบ้าน
นายสวง ร่าเริง (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 105)

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 3 จุดก่อสร้างบริเวณปากคลองห้วยราชคราม จํานวน 45,000 บาท
ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า กว้าง 3.00 ม. ยาว 5.00 ม.
ลึก 1.00 ม. จุดก่อสร้างบริเวณปากคลองห้วย
ราชคราม (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 105)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 11 จํานวน 120,000 บาท

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง ถนนภายในหมู่บ้าน 
(กลบหลุมบ่อบางส่วน) ปริมาณลูกรัง 230 ลบ.ม.
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 102)

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นนานายตาบ  เงินสุวรรณ์ สิ้นสุด 
นานางชม ทองระเริง

จํานวน 10,000 บาท

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในหมู่บ้าน กว้าง 2.50 ม.
ยาว 100 ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณลูกรัง
20 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนานายตาบ  เงินสุวรรณ์ สิ้นสุดนา
นางชม  ทองระเริง (กลบหลุมบ่อบางส่วน)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 97)

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่มต้นบ้านนางวิภาวรรณ  ศรีพินิจ สิ้น
สุดเขตตําบลราษฎรพัฒนา

จํานวน 31,000 บาท

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในหมู่บ้าน กว้าง 2.50 ม.
ยาว 300 ม.พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณลูกรัง 60 ลบ.ม.
จุดเริ่มต้นบ้านนางวิภาวรรณ ศรีพินิจ สิ้นสุดเขตตําบล
ราษฎรพัฒนา (กลบหลุมบ่อบางส่วน) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 97)
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ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 3 ถนนสายหนองงั่ว จํานวน 34,000 บาท
ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในหมู่บ้าน กว้าง 3.00 ม.
ยาว 300 ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ปริมาณลูกรัง 66 ลบ.ม.
ถนนสายหนองงั่ว (กลบหลุมบ่อบางส่วน)(ตามแผนพัฒนา
สี่ปี หน้า 97)

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 7 คันคลองระบายใหญ่แม่นํ้าน้อย 4 (ฝั่งขวา) จํานวน 20,000 บาท
ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 130 ม. 
ปริมาณลูกรัง 39 ลบ.ม. (กลบหลุมบ่อบางส่วน) 
คันคลองระบายใหญ่แม่นํ้าน้อย 4 (ฝั่งขวา)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 99)

ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง หมู่ที่ 9 จํานวน 120,000 บาท
ซ่อมแซมถนนด้วยลูกรัง ภายในหมู่บ้าน (กลบหลุมบ่อ
บางส่วน) ปริมาณลูกรัง 230 ลบ.ม.(ตามแผนพัฒนา
สี่ปี หน้า 100)

ปรับปรุงขยายสะพาน หมู่ที่ 2 จุดก่อสร้างข้ามคลองระบาย 1 ขวา ศาลารวม
ใจสามัคคี

จํานวน 80,000 บาท

ปรับปรุงขยายสะพาน เดิมขนาดกว้าง 1.20 ม.ยาว 29 ม.
ขยายเป็นกว้าง 2.00 ม. ยาว 29 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล. 
หนา 0.07 ม. จุดก่อสร้างข้ามคลองระบาย 1 ขวา ศาลา
รวมใจสามัคคี (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 104)

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 จุดก่อสร้างซอยหมอเถียม จํานวน 120,000 บาท
ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 68 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  204 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างๆ ละ 0.20 ม. จุดก่อสร้าง
ซอยหมอเถียม(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 103)

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 ผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จุดเริ่มต้น
บ้านนางรําพึง  แสงวิเชียร สิ้นสุด บ้านนางจงดี สําแดงฤทธิ

จํานวน 120,000 บาท

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
กว้าง 3.00 ม.ยาว 145 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 435 ตร.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนางรําพึง  
แสงวิเชียร สิ้นสุด บ้านนางจงดี  สําแดงฤทธิ
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 103)

เสริมถนนดินลงลูกรัง หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นนานางสาวบุญธรรม  กล่อมน้อย สิ้น
สุด นานายศักดิ ละวัลวงศ์

จํานวน 120,000 บาท

เสริมถนนดินลงลูกรัง กว้าง 3.00 ม. ยาว 365 ม.
สูงเฉลี่ย 0.40 ม. ปริมาณดิน 511 ลบ.ม.ลงลูกรัง 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 365 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณลูกรัง
110 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนานางสาวบุญธรรม กล่อมน้อย
สิ้นสุด นานายศักดิ  ละวัลวงศ์ (ตามแผนพัฒนาสี่ปี
หน้า 102)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองในตําบล จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง
ในตําบล เช่น การกําจัดวัชพืชในคูคลอง (ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ ว 2989
ลว. 31 พ.ค.2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี 
หน้า 112)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,248,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,948,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 408,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 358,800 บาท

1) เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาคนจดมาตรนํ้าและเก็บ
เงินค่านํ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ต.ยางช้าย 
อ.โพธิทอง จ.อ่างทอง 
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานประปา 
จํานวน 3 ราย 
(ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว. 
27 พ.ค.2541เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ระบบประปา เช่น ปั้มนํ้าแบบจมนํ้า ฯลฯ ตาม
ระเบียบครุภัณฑ์ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 
1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์ และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธารณูปโภค)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็น
ต้องใช้ในสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ 
ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึงโดย
สภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพ
หรือไม่คงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 
2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ)
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/
ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า
ฟิวส์ ปลัก ฯลฯ (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 
27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัด
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ 
และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูน ท่อประปา
ข้อต่อ ข้องอ กาว เทป มาตรวัดนํ้า ฯลฯ (ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การ
จําแนกประเภทงบประมาณ และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 
มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และ ค่าสาธารณูปโภค )
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,200,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตนํ้าประปา
หมู่บ้าน ของ อบต.ยางช้าย (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว.31 
พ.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)
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งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประปาหมู่บ้าน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประปาหมู่บ้าน  เช่น 
เครื่องสูบนํ้าแบบจมนํ้า เครื่องสูบนํ้าแบบบนดิน ฯลฯ 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย. 2559 
เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์การจําแนกประเภทงบประมาณ และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ระบบ
ประปาหมู่บ้านของ อบต.ยางช้าย เช่น ปั้มแบบจมนํ้า 
ฯลฯ ตามทะเบียนครุภัณฑ์ (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
ลว. 27 มิ.ย. 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์การจําแนกประเภทงบ
ประมาณ และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1555ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย 
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 110)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 12,904,500 บาท

งบกลาง รวม 12,904,500 บาท
งบกลาง รวม 12,904,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553
ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 2559
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,471,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี
ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี่้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2552โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้น
บันได สําหรับผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางช้าย ช่วงอายุ 60-69 ปี จํานวน 676 
ราย ๆ ละ 600 บาท ช่วงอายุ 70-79 ปี จํานวน
333 ราย ๆ ละ 700 บาท ช่วงอายุ 80-89 ปี 
จํานวน 162 ราย ๆ ละ 800 บาท และช่วงอายุ 
90 ปี ขึ้นไป จํานวน 21 ราย ๆ ละ 1,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.6/
ว1234 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2560 เรื่องการซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 84)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,726,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ให้แก่คนพิการ
ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางช้าย 
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท0810.6/ว1234ลงวันที่
23 มิ.ย. 2560 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุและรายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ) 
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 84)

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
อบต.ยางช้าย จํานวน 3 คน จํานวน 500 บาท
ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน 
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2989ลงวันที่ 11 พ.ค. 2560 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) (ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 84)
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สํารองจ่าย จํานวน 288,585 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ฉุกเฉินหรือ
สาธารณภัยที่เกิดขึ้น หรือจําเป็นต้องดําเนิน
การเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมโดยตรง
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลว. 31 พ.ค. 2560 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
(ตามแผนพัฒนาสี่ปี หน้า 89)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 105,375 บาท
  1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของงบประมาณที่ได้รับสมทบจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตามประกาศคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน ให้ อปท.
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 19 ก.พ.57) เป็นเงิน 
105,000 บาท
   2. เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินของกรมธนารักษ์ 
กรณีก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2
(ตามหนังสือสํานักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
ที่ กค 0311.75/1769 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
2560)  เป็นเงิน 375 บาท ต่อปี 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 174,540 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)(ตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯ ที่ มท 0808.5/
ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่องซัก
ซ้อมการส่่งเงินสมทบกองทุน บําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 105,375

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,471,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

174,540

สํารองจ่าย 288,585

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,726,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 583,320 165,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 84,000 24,000

เงินเดือนพนักงาน 920,700 1,491,240

เงินวิทยฐานะ 126,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,000 52,500

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 27/8/2560  17:47:12 หน้า : 1/14



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 105,375

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 120,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,471,600

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

174,540

สํารองจ่าย 288,585

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,726,400

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,059,200 2,059,200

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,539,960 2,288,640

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 84,000 105,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 97,680 205,680

เงินเดือนพนักงาน 4,094,280 6,506,220

เงินวิทยฐานะ 126,000

เงินประจําตําแหน่ง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 102,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

60,000 60,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 38,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 70,000 15,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 358,800 64,080 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
(คสช) และกระทรวง
มหาดไทย

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 220,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการแผนที่ภาษี 40,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม 40,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

230,000 350,000

ค่าเช่าบ้าน 135,600 209,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 60,000 145,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 131,000 573,880

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายตามนโยบาย
ของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 
(คสช) และกระทรวง
มหาดไทย

80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 220,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ประเพณี 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

20,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
โครงการแผนที่ภาษี 50,000 90,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 140,000 210,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม 160,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและสัมมนา 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี 280,000 280,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริ

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน 20,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาสี่ปี

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูคลองในตําบล 50,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร.
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางช้าย

โครงการลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล
โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน

102,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน

312,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 20,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 100,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายเพื่อการจัด
กิจกรรมโครงการ
เฉลิมพระเกียรติและ
สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราช
ดําริ

50,000 50,000

โครงการจัดการขยะ
ชุมชน 20,000

โครงการจัดเวที
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนชุมชนและแผน
พัฒนาสี่ปี

50,000 50,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์คูคลองในตําบล 50,000

โครงการฝึกอบรม อป
พร. 110,410 110,410

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางช้าย

300,000 300,000

โครงการลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาล 60,000 60,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดการเรียน
การสอน

102,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวัน

312,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 90,000 170,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 125,000 170,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 123,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 750,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 40,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000

ค่าไฟฟ้า 1,200,000 15,000

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร

จัดซื้อเก้าอี้ 2,200

ตู้เก็บเอกสาร 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

โน้ตบุ๊คแบบประมวล
ผล 21,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 10,000

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 15,000

แท่นตัดไฟเบอร์ 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130,000 130,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,000 35,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 750,000

วัสดุก่อสร้าง 300,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 210,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 110,000 110,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000 6,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 1,415,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร 5,500 5,500

จัดซื้อเก้าอี้ 2,200

ตู้เก็บเอกสาร 5,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 22,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

16,000 16,000

โน้ตบุ๊คแบบประมวล
ผล 21,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 10,000

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 15,000

แท่นตัดไฟเบอร์ 8,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หินเจียร์ 4,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงแบบเคลื่อนที่

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ประปาหมู่บ้าน 200,000

จัดซื้อเลื่อยยนต์ 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลยางช้าย(แห่ง
ใหม่)

1,142,000

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
ทําการ อบต.ยางช้าย 
(แห่งใหม่)

365,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน
นางดรุณี ทองเศรษฐี 
สิ้นสุด นานางสมพร 
สุ่มทอง

120,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้น
บ้านนายชรินทร์  
รุ่งเรืองศรี สิ้นสุด บ้าน
นายสําเนา  สุขใส

120,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น
ถนน ค.ส.ล.เดิม สิ้น
สุด บ้านนายประยุทธ์  
เงินอ่อน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

หินเจียร์ 4,500

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องขยาย
เสียงแบบเคลื่อนที่ 35,000 35,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 100,000

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ประปาหมู่บ้าน 200,000

จัดซื้อเลื่อยยนต์ 10,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลยางช้าย(แห่ง
ใหม่)

1,142,000

ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
ทําการ อบต.ยางช้าย 
(แห่งใหม่)

365,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน
นางดรุณี ทองเศรษฐี 
สิ้นสุด นานางสมพร 
สุ่มทอง

120,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.หมู่ที่ 10 จุดเริ่มต้น
บ้านนายชรินทร์  
รุ่งเรืองศรี สิ้นสุด บ้าน
นายสําเนา  สุขใส

120,000

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.หมู่ที่ 7 จุดเริ่มต้น
ถนน ค.ส.ล.เดิม สิ้น
สุด บ้านนายประยุทธ์  
เงินอ่อน

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น
นานายกริด  ฉัตรเที่ยง 
สิ้นสุด นานายสมพร  
แก้วกระจาย

120,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 
2 จุดก่อสร้างบริเวณ
ดอนกระโดน

23,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 
2 จุดก่อสร้างหน้าบ้าน
นายสวง  ร่าเริง

17,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 
3 จุดก่อสร้างบริเวณ
ปากคลองห้วยราช
คราม

45,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

433,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 11 120,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่ม
ต้นนานายตาบ  เงินสุว
รรณ์ สิ้นสุด นานางชม 
ทองระเริง

10,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่ม
ต้นบ้านนางวิภาวรรณ  
ศรีพินิจ สิ้นสุดเขต
ตําบลราษฎรพัฒนา

31,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 3 ถนนสาย
หนองงั่ว

34,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 7 คันคลอง
ระบายใหญ่แม่นํ้าน้อย 
4 (ฝั่งขวา)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล
.หมู่ที่ 8 จุดเริ่มต้น
นานายกริด  ฉัตรเที่ยง 
สิ้นสุด นานายสมพร  
แก้วกระจาย

120,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 
2 จุดก่อสร้างบริเวณ
ดอนกระโดน

23,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 
2 จุดก่อสร้างหน้าบ้าน
นายสวง  ร่าเริง

17,000

ก่อสร้างอ่างวิดนํ้า หมู่ที่ 
3 จุดก่อสร้างบริเวณ
ปากคลองห้วยราช
คราม

45,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

433,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 11 120,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่ม
ต้นนานายตาบ  เงินสุว
รรณ์ สิ้นสุด นานางชม 
ทองระเริง

10,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 3 จุดเริ่ม
ต้นบ้านนางวิภาวรรณ  
ศรีพินิจ สิ้นสุดเขต
ตําบลราษฎรพัฒนา

31,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 3 ถนนสาย
หนองงั่ว

34,000

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 7 คันคลอง
ระบายใหญ่แม่นํ้าน้อย 
4 (ฝั่งขวา)

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 9 120,000

ปรับปรุงขยายสะพาน 
หมู่ที่ 2 จุดก่อสร้างข้าม
คลองระบาย 1 ขวา 
ศาลารวมใจสามัคคี

80,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 5 จุดก่อสร้าง
ซอยหมอเถียม

120,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 6 ผิวจราจรปูแอ
สฟัสท์ติกคอนกรีต จุด
เริ่มต้นบ้านนางรําพึง  
แสงวิเชียร สิ้นสุด บ้าน
นางจงดี สําแดงฤทธิ

120,000

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยางช้าย 62,000

เสริมถนนดินลงลูกรัง 
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นนา
นางสาวบุญธรรม  
กล่อมน้อย สิ้นสุด นา
นายศักดิ ละวัลวงศ์

120,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,355,650

รวม 12,904,500 2,248,800 50,000 5,363,520 370,000 134,080 140,000 4,796,750
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ซ่อมแซมถนนด้วย
ลูกรัง หมู่ที่ 9 120,000

ปรับปรุงขยายสะพาน 
หมู่ที่ 2 จุดก่อสร้างข้าม
คลองระบาย 1 ขวา 
ศาลารวมใจสามัคคี

80,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 5 จุดก่อสร้าง
ซอยหมอเถียม

120,000

ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. 
หมู่ที่ 6 ผิวจราจรปูแอ
สฟัสท์ติกคอนกรีต จุด
เริ่มต้นบ้านนางรําพึง  
แสงวิเชียร สิ้นสุด บ้าน
นางจงดี สําแดงฤทธิ

120,000

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านยางช้าย 62,000

เสริมถนนดินลงลูกรัง 
หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นนา
นางสาวบุญธรรม  
กล่อมน้อย สิ้นสุด นา
นายศักดิ ละวัลวงศ์

120,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 60,000 60,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ 5,000 5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 1,365,650

รวม 170,410 11,587,940 37,766,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2560  17:47:12 หน้า : 14/14




