
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลวัดยางงาม

อําเภอ ปากทอ   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,444,030 บาท

งบบุคลากร รวม 5,072,030 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,688,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร  ไดแก  นายก อบต. จํานวน 1 คน      
และรองนายก อบต. จํานวน 2 คน จํานวน  12 เดือน       
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงของผูบริหาร  ไดแก  นายก อบต. 
จํานวน 1 คน   และรองนายก อบต. จํานวน 2 คน  จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษของผูบริหาร  ไดแก  นายก อบต. จํานวน  1
  คน     
และรองนายก อบต. จํานวน  2 คน  จํานวน  12  เดือน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต.  จํานวน  1  คน      
จํานวน  12 เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,022,500 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแกบุคคลดังตอไปนี้     
 -  คาตอบแทนประธานสภา  อบต.  จํานวน  1  คน     
 -  คาตอบแทนรองประธานสภา อบต.  จํานวน  1  คน     
 -  คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน  8  คน     
 -  เลขานุการสภา อบต. จํานวน 1 คน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,383,130 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,441,130 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  และจายเปนเงินปรับปรุง     
เงินเดือนประจําป  จํานวน  8  อัตรา       
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  เงินเพิ่มคาครองชีพ      

ชั่วคราว และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  จํานวน 13 อัตรา เปนตน ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงาน อบต. ที่ควรไดรับตามที่ระเบียบ  
   
กําหนด จํานวน 4 อัตรา     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา  และเงินปรับปรุงคาจางประจําป       
จํานวน  1 อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
   

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 518,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ เชน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

งบดําเนินงาน รวม 2,372,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 205,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. 
เชน  คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง และ
ควบคุมงานกอสราง ,  คาตอบแทนการสั่งใช อปพร. , คาตอบแทน
คณะกรรมการสอบสวน , คาตอบแทนผูแทนชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจาก อบ
ต. ใหรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ,  และเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน     
สวนตําบลและลูกจาง ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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คาเชาบาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดรับตาม     
ระเบียบของทางราชการ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ,      
ลูกจางประจํา , ผูบริหารฯ และผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทาง
ราชการ ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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ค่าใช้สอย รวม 1,192,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน     
 - คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ  เพื่อใหราชการไดใช
บริการไฟฟ้า ,      
คาจางเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม     
 - คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการน้ํา
ประปา ,      
คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม     
 - คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายใน      
และเครื่องโทรศัพทภายใน      
 - คาใชจายในการดําเนินคดี      
 - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาถายเอกสารตาง ๆ      
 - คาซักฟอก     
 - คาระวางรถบบรทุก     
 - คาเชาทรัพยสิน     
 - คาธรรมเนียมตาง ๆ      
 - คาเบี้ยประกันภัย     
 - คาจางเหมาบริการตาง ๆ      
 - คาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล , ลูกจาง , คณะผู
บริหาร ,      
สมาชิกสภา อบต. หรือผูชวยปฏิบัติราชการของ อบต. ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาจางเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการทําความสะอาดภายในสํานักงาน ที่ทําการ      
อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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คาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสํานักงาน ที่ทําการ      
อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาติดตั้งระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต  แบบความเร็วสูง  
ความเร็วไมนอยกวา  128 Kbps

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาและคาบริการระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบ     
ความเร็วสูง  เพื่อใหบริการ Internet แกประชาชนและรับรองการดําเนินการ
ตาง ๆ      
เชน  การบันทึกขอมูลพื้นฐานของ อบต. การจัดหาพัสดุดวยระบบ e-
Auction       
จัดทําเว็บไซคขององคการบริหารสวนตําบลวัดยางงาม ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

1.  คารับรอง  ตั้งไว  20,000  บาท     
เพื่อจายเปนคาอาหาร , อาหารวางพรอมเครื่องดื่ม , คาของขวัญ , คาพิมพ
เอกสาร ,      
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการดวย และคาใชจาย
อื่น     
ที่จําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง , การตอนรับบุคคล กลุมบุคคลหรือ
คณะบุคคล     
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  เปนตน  ฯลฯ     

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
2.  คาเลี้ยงรับรอง  ตั้งไว  20,000  บาท     
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ ,      
คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาเด็กและเยาวชนตําบลวัดยางงาม ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายโครงการวันทองถิ่นไทย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมงานวันทองถิ่นไทย เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม     

คาจัดนิทรรศการ / คาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่ คาวัสดุอุปกรณ คาใชจาย
อื่น ๆ ที่จําเปนตองจาย ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 98 ลําดับที่ 2 

คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ จํานวน 100,000 บาท

 -  คาใชจายจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ฯ ประดับไฟอาคารสถานที่
ราชการและซุมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ และ
นิทรรศการวันสําคัญทางศาสนา ฯลฯ     
 -  คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วัน
ปิยมหาราช ,  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง      
คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  พนักงานจาง คณะผูบริหาร
และสมาชิกสภา ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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จัดการเลือกตั้ง ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป  หรือเลือกตั้ง/เลือกตั้งซอมผู
บริหารสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (กรณีครบวาระ , ยุบสภา , กรณี
แทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหเลือกตั้ง
ใหม)  ฯลฯ     
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม  2561     
เรื่อง การซักซอมแนวทางการปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 105  ลําดับที่  3     

พัฒนาศักยภาพแกผูบริหาร , สมาชิก , พนักงานเจาหนาที่ , พนักงานจาง และผู
นําชุมชน ตําบลวัดยางงาม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการอบรม,ทัศนศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล  
   
วัดยางงาม  และผูที่เกี่ยวของเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ     
สามารถนํามาประยุกตใชกับการบริหารงานของทองถิ่น โดยจายเปนคาเชาที่
พัก  คาพาหนะ  คาจางเหมาบริการ  คาฝกอบรม  คาวิทยากร คาอาหารและ
เครื่องดื่ม  คาของที่ระลึก ตลอดจนรายจายอื่น ๆ ที่จําเปนตองจาย ฯลฯ        
 
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ    
 
การเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป      
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 105  ลําดับที่ 1     
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อบรมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูดานคุณธรรม จริยธรรมและ
สรางธรรมาภิบาลใหกับพนักงานสวนตําบล คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต
. ผุนําชุมชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณในการจัด
โครงการ คาวิทยากรศึกษาดูงาน ดานคุณธรรม จริยธรรม องคกร
คุณธรรม ปลูกจิตสํานึกในการแกไขปัญหาตอตานการทุจริต ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 105 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

 -  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร      
รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงาน ฯลฯ     
 - คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน     

กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม คาหนังสือ
พิมพ ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาปู โตะ   
   
ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว     

ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงทนสภาพเดิม รวมคาใชจายที่ตอง   
  
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง ภาษี คาติดตั้ง เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก      
ยางใน สายไมล เพลา หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต หมอน้ํารถยนต เบาะ
รถยนต ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไม
คงสภาพเดิม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คา
ติดตั้ง เปนตน      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน  
   
น้ํามันกาด น้ํามันเตา น้ํามันเครื่อง ฯลฯ เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร     

พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลว ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ ปริ๊นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว ยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเขาลักษณะวัสดุตามประเภทรายจาย เชน      
ถังขยะ  คามิเตอรไฟฟ้า มิเตอรประปา ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 615,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล , ศูนยการ
เรียนรูชุมชน , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , อาคารที่พัก อปพร. , ศาลาเอนกประสงค
ตําบลวัดยางงามและสถานที่อยูในความดูแลของ อบต. รวมถึงคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี , คาไฟฟ้าสาธารณะในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลวัดยางงาม ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดยาง
งาม , ศูนยการเรียนรูชุมชน , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก , อาคารที่พัก อปพร. , ศาลา
เอนกประสงคตําบลวัดยางงาม และสถานที่อยูในความดูแลของ อบต. รวมถึง
คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท , คาโทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาเชาเครื่อง คา
เชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย คาภาษี เปนตน ฯลฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข เชน คาฝากสงไปรษณียโทรเลข คา
ไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีอากร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน     

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือโทรสาร      

คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายในการ     
บริการอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ  ฯลฯ รวมถึงคาใชจายเพื่อใหได     
รับบริการและคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

งานบริหารงานคลัง รวม 2,241,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,912,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,912,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,104,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน   
  
ประจําป จํานวน  4  อัตรา     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงาน อบต.ที่ควรไดรับตามระเบียบ     

กําหนด จํานวน 1 อัตรา     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และจายเปนเงินปรับปรุงคาจางประจําป      

จํานวน 1 อัตรา      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 466,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ เชน เงินเพิ่มคาครอง
ชีพชั่วคราว      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

งบดําเนินงาน รวม 329,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 119,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. เชน     
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง และควบคุมงานกอ
สราง  คาตอบแทนการสั่งใช อปพร., คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน , คาตอบแทนผูแทนชุมชนที่ไดรับการแตงตั้งจาก อบต.ใหรวมเปนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง , คาตอบแทนประเมินผลงานของพนักงานสวน
ตําบล และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯ ฯลฯ เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวน
ตําบลลูกจางประจํา พนักงานจางฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาเชาบาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบ  
   
ของทางราชการ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบของทางราชการ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายไดมาซึ่งบริการ เชน      
 - คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการเพื่อใหราชการไดใช
บริการ      
คาจางเหมาเดินสายไฟ  และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม       
 - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  , คาถายเอกสาร      
 - คาระวางบรรทุก      
 - คาเชาทรัพยสิน ,      
 - คาธรรมเนียมตาง ๆ , คาซักฟอก       
 - คาเบี้ยประกันภัย , คาจางเหมาบริการตาง ๆ      
 - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการอบรมสัมมนาตาง ๆ ของ     
พนักงาน อบต.  ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงาน อบต.      
พนักงานจาง เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ       
ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 -  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร      
เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ เกาอี้ เครื่องใชสํานักงาน ฯลฯ     
 - คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน      
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ      
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม  
รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน   
  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนบริหารงานทั่วไป     

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกขอมูล ตลับผงหมึก 
สําหรับเครื่องพิมพ เมนบิรด เมมโมรี่ เครื่องปริ๊นทเตอร จอมอนิเตอร  ฯลฯ
 เปนตน ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพเดิม  รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติด
ตั้ง เปนตน      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝกอบรมทบทวนความรูใหกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ในเขตพื้นที่ตําบลวัดยางงาม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรู เรื่องการป้องกันภัยในกรณี    
 
ฉุกเฉินฯ  เปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาชุดฝก เครื่อง
แบบ รองเทา  คาสื่อวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ    
 
การเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 109 ลําดับที่ 5     

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องกฏหมาย     
จราจรเพื่อลดอุบัติเหตุจากการจราจรและการใชรถ ใชถนน การตั้งจุดบริการ   
  
ประชาชนในชวงเทศกาล คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ    
 
การเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 109 ลําดับที่ 4     
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 64,500 บาท
งบลงทุน รวม 64,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ถังดับเพลิง พรอมตูเก็บถังดับเพลิง จํานวน 22,500 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
-  ถังดับเพลิง  พรอมน้ํายา ชนิดเคมีแหง (ขนาด 15 ปอนด) จํานวน 5 ถัง
-  ตเก็บถังดับเพลิง จํานวน 5 ตู
(ซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากไมมีมาตรฐานครุภัณฑ)
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 121 ลําดับที่ 20

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 42,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

ติดตั้งกระจกโคง บริเวณโคงอันตราย จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนคาติดตั้งกระจกโคงสองทาง ขนาด 24 นิ้ว บริเวณโคง
อันตราย จํานวน 6 จุด     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 110  ลําดับที่  8 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 751,000 บาท

งบบุคลากร รวม 565,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 565,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 523,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน   
  
ประจําป จํานวน 2 อัตรา      
ตั้งจายจากเงินรายได  237,000  บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป  286,000
  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง  ของพนักงานสวนตําบล ที่ควรไดรับ     
ตามระเบียบกําหนด จํานวน 1 อัตรา     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศึกษา     

งบดําเนินงาน รวม 186,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 38,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. เชน      
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจางและควบคุมงานกอ
สราง  คาตอบแทนการสั่งใช อปพร. , คาตอบแทนผูแทนชุมชนที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก อบต. ใหรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง และเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ฯลฯ เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการศึกษา     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบของทางราชการ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
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ค่าใช้สอย รวม 148,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน     
 - คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ  เพื่อใหราชการไดใช
บริการไฟฟ้า , คาจางเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม     
 - คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการน้ํา
ประปา , คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม     
 - คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน      
 - คาใชจายในการดําเนินคดี      
 - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาถายเอกสารตาง ๆ      
 - คาซักฟอก     
 - คาระวางรถบบรทุก     
 - คาเชาทรัพยสิน     
 - คาธรรมเนียมตาง ๆ      
 - คาเบี้ยประกันภัย     
 - คาจางเหมาบริการตาง ๆ      
 - คาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล หรือผูชวยปฏิบัติ
ราชการของ อบต. ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

คาจางเหมาบริการผูชวยผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
ตําบลวัดยางงาม  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    10,000  บาท จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานสวนตําบล      

เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2561     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 974,600 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,600 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
ตําบลวัดยางงาม      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ของเด็กนักเรียนใน   
  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 89 ลําดับที่ 3     
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โครงการสงเสริมการเรียนรูและจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาการเด็ก ฯลฯ      
 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 90 ลําดับที่ 4     

โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลวัด
ยางงาม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัย      
เชน การสงเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็ก ๆ , สุขภาพอนามัยในชอง
ปาก ฯลฯ  ของเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 90 ลําดับที่ 5     
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 22,600 บาท

เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- คาหนังสือเรียน ตั้งไว 4,000 บาท  เพื่อจายเปนคาหนังสือเรียนจัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุตั้งแต 3 - 5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 200 บาท
- คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว 4,000 บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณการเรียนจัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุตั้งแต 3 - 5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตราคน
ละ 200 บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบนักเรียน
จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุตั้งแต 3 - 5 ป) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อัตรา
คนละ 300 บาท
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้งไว 8,600 บาท เพื่อจายเปนคากิจกรรม
พัฒนาผูเรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุตั้งแต 3 - 5 ป) ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อัตราคนละ 430 บาท
     1.  กิจกรรมวิชาการ
     2.  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
     3.  กิจกรรมทัศนศึกษา
     4.  กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 2786 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 91 ลําดับที่ 9

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน) จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
ตําบลวัดยางงาม จํานวน 20 คน คนละ 20 บาท เปนเวลา 245 วัน      
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
 มิถุนายน 2561       
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -  2565) หนา 90 ลําดับที่ 6     
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 34,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) อัตราคน
ละ 1,700 บาท/ป จํานวน  20 คน
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3276 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 91 ลําดับที่ 8

ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซื้อ สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา      
ดินสอ สิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําดื่ม อุปกรณทําความสะอาด ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     

ตําบลวัดยางงาม     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดยางงาม ,      
โรงเรียนวัดหัวป่า , ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลวัดยางงาม เปนเวลา 260 วัน     
(โรงเรียนวัดยางงาม  73  คน , โรงเรียนวัดหัวป่า 13 คน , ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 20 คน)     
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน  2561       
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 91 ลําดับที่ 10     
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วัสดุการศึกษา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาและคาจัดการเรียนการสอนใหกับ     
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลวัดยางงาม     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา     

งบเงินอุดหนุน รวม 344,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 344,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาอาหารกลางวันใหโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลวัดยางงาม จํานวน 344,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลวัดยาง
งาม   เพื่อสนับสนุนคาอาหารกลางวันนักเรียนคนละ 20 บาท จํานวน 200
 วันดังนี้     
 -  โรงเรียนวัดยางงาม      จํานวน   73  คน  เปนเงิน   292,000  บาท     
 -  โรงเรียนวัดหัวป่า         จํานวน  13  คน   เปนเงิน    52,000  บาท     
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19
  มิถุนายน  2561       
เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 91 ลําดับที่ 7    

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 144,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเปนคาป่วยการชดเชย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการดูแลผูสูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิง ใหแก อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น จํานวน 2 อัตรา เดือน
ละ 6,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 249,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 119,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 39,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่สํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัขและแมว จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาที่สํารวจและขึ้นทะเบียนจํานวนสุนัข     
และแมวในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดยางงาม ขับเคลื่อนโครงการสัตว
ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปละ 2 ครั้ง  ครั้งแรกภาย
ในเดือนธันวาคม       
ครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน  ตัวละ 3 บาท ตอครั้งของการสํารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปละ 6 บาท)      
เปนไปตาม
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562     
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120  ลงวันที่ 12
  มกราคม  2560      
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลง
วันที่ 31  สิงหาคม  2560     
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10  เมษายน  2561     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 93 ลําดับที่ 6     
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รณรงค ป้องกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจัดโครงการ เชน ประชาสัมพันธ ,      
เผยแพรความรูเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค การรณรงคปรับปรุงสิ่ง
แวดลอม บริเวณที่อยูอาศัยและสถานที่ทํางานใหปลอดยุงลาย เพื่อป้องกันโรค
ไขเลือดออก สงเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบาน เชน การใชสมุนไพรไล
ยุง เพื่อป้องกันยุงลายกัด คาจางคนฉีดน้ํายาพนหมอกควัน ฯลฯ     
เปนไปตาม     
 - พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบาน
เมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 92 ลําดับที่ 2     

รณรงค ป้องกัน และควบคุมโรคติดตอและโรคไมติดตอ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการฯ เชน ประชาสัมพันธ เผยแพร
ความรูในพื้นที่ตําบลวัดยางงาม คาฝกอบรม คาวิทยากร คาอาหาร และเครื่อง
ดื่ม ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 92 ลําดับที่ 3     
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รณรงค ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการรณรงค ป้องกัน และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา  ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา    
  
ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เชน การฝกอบรมใหความรูเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่    
 
ตําบลวัดยางงาม คาจางเหมาคนฉีดวัคซีน คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในการจัด
โครงการ ฯลฯ     
เปนไปตาม     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562     
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120  ลงวันที่ 12
  มกราคม  2560      
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1745 ลง
วันที่ 31  สิงหาคม  2560     
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลง
วันที่ 10  เมษายน  2561     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 25651 - 2565) หนา 92 ลําดับที่ 4     

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑและน้ํายาตาง ๆ เชน คาเติมน้ํายาดับเพลิง     
เคมีแหง  คาเครื่องดับเพลิงเคมีแหงขนาด 15 ปอนด พรอมน้ํายาดับเพลิง ,     
  
น้ํายาฉีดพนป้องกันโรคไขหวัดนก , คาจัดซื้อสารเคมีพนกําจัดยุงลายชนิดเขม
ขน ทรายเคลือบสาร ทรายอะเบท , คาจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บา ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
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งบเงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 130,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริดานสาธารณ
สุข หมูที่ 1 - 5 ตําบลวัดยางงาม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนใหหมูบานโดยคณะกรรมการหมูบานจัดทําโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 1 - 5 ตําบลวัดยางงาม  อยางนอยหมูบาน
ละ  3  โครงการ       
เปนไปตาม     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559     
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
  มิถุนายน  2559     
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่  3
  เมษายน  2560     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา  94  ลําดับที่ 10     

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดยางงาม  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ ตําบลวัดยางงาม

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
   
วัดยางงาม      
เปนไปตาม     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
  มิถุนายน  2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่  3
  เมษายน  2560     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข      
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 94 ลําดับที่ 8     
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,305,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,045,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,045,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 710,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน    
 
ประจําป จํานวน 2 อัตรา     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มคาครองชีพ    
 
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ของพนักงานสวนตําบลที่ควรไดรับตาม
ระเบียบกําหนด     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป     
จํานวน 2 อัตรา     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจางตามภารกิจ เชน คาครองชีพชั่ว
คราว      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
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งบดําเนินงาน รวม 1,060,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. เชน     
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจการจาง และควบคุมงานกอ
สราง ,  คาตอบแทนการสั่งใช อปพร. , คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน ,  
คาตอบแทนผูแทนชุมชนที่ไดรับการแตางตั้งจาก อบต. ใหรวมเปนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจาง และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษฯ  ฯลฯ   
    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก พนักงาน  
   
สวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

คาเชาบาน จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ 
    
ของทางราชการ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิก
ไดตามระเบียบของทางราชการ      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
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ค่าใช้สอย รวม 810,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

การจางออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางออกแบบและควบคุมงาน เชน การจางบริการจากนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการ ดานงานออกแบบและควบคุมงาน   
  
กอสรางดวยเงินงบประมาณ ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

คาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตตําบลวัดยางงาม จํานวน 420,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขต     
ตําบลวัดยางงาม
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 104  ลําดับที่ 3     

วันที่พิมพ : 30/8/2562  14:44:51 หนา : 31/51



คาจางเหมาบริการตาง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน     
 - คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ไฟฟ้าราชการ  เพื่อใหราชการไดใช
บริการไฟฟ้า , คาจางเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม     
 - คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการน้ํา
ประปา , คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม     
 - คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายในและเครื่องโทรศัพทภายใน      
 - คาใชจายในการดําเนินคดี      
 - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ , คาถายเอกสารตาง ๆ      
 - คาซักฟอก     
 - คาระวางรถบบรทุก     
 - คาเชาทรัพยสิน     
 - คาธรรมเนียมตาง ๆ      
 - คาเบี้ยประกันภัย     
 - คาจางเหมาบริการตาง ๆ      
 - คาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล , ลูกจาง       
หรือผูชวยปฏิบัติราชการของ อบต. ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง      
คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ     
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ฯลฯ เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน     
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัด
สําเนา      
เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร ตู โตะ เครื่องปัมน้ํา ฯลฯ   
  
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ฯลฯ     
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมหอกระจายขาวและเสียงตามสาย ,      
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมกลองวงจรปิด     
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ     
 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมคลองไสไก ฯลฯ     
 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกในเขตพื้นที่ หมู
ที่ 1 - 5      
รายละเอียดตามแบบที่ อบต. วัดยางงาม กําหนด     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 80 ลําดับที่ 33     
 -  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต     
หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ในเขตพื้นที่ตําบลวัดยางงาม  ที่ชํารุดเสียหาย  
    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 80 ลําดับที่ 34     

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน      
เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม  ฯลฯ      
ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปน
ตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า โคม
ไฟฟ้า ฟิวส เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด เขง ผาปูโตะ    
  
ถวย ชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําดื่ม ถังขยะเพื่อการจัดเก็บขยะมูล
ฝอย  และสิ่งปฏิกูลภายในเขตตําบลวัดยางงาม ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว
ยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมคาใชจายที่ตอง
ชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนต จอบ เสียม      

ขวาน  เลื่อย ไม สี ตะปู เหล็กเสน ยางมะตอย และวัสดุอื่นที่เกี่ยวของ      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร     

พูกัน สี ฟิลม ฟิลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ และวัสดุซึ่งโดยสภาพ
เมื่อใชแลว ยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใช
จายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนจานบันทึกขอมุล ตลับผงหมึก 
สําหรับเครื่องพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ ปริ๊นเตอร จอมอนิเตอร อุปกรณที่เกี่ยว
เนื่องกับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ ซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพเดิม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน เชน คาขนสง คาภาษี คาติดตั้ง เปนตน      
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาขยายเขตประปาในเขตพื้นที่ตําบลวัดยางงาม      
ใหกับการประปาสวนภูมิภาค      
เปนไปตาม     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
  มิถุนายน  2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่  3
  เมษายน  2560     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 85 ลําดับที่ 12     
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เงินอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตําบลวัดยางงาม       
ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค     
เปนไปตาม     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
  มิถุนายน  2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวันที่  3
  เมษายน  2560     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 85 ลําดับที่ 11     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุในตําบลวัดยางงาม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุและชมรม     

ผูสูงอายุในตําบลวัดยางงาม เชน คาอาหาร คาฝกอบรม คาวิทยากร      
คาใชจายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา  110  ลําดับที่  1     
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โครงการฝกอบรมพัฒนาสถาบันครอบครัวตําบลวัดยางงาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการครอบครัวเฝ้าระวังรูเทาทัน     
หลุมพรางยุคเสื่อมสื่อ ป้องกันความรุนแรง ในครอบครัวและป้องกันแกไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร สายดวนใหคําปรึกษา แกไขปัญหาการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร ใหกับผูปกครอง , อสม. , ผูนํา
ชุมชน , เยาวชน , นักเรียน ฯลฯ  เชน คาจัดกิจกรรม คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาสื่อวัสดุอุปกรณ คาวิทยากร ฯลฯ     
เปนไปตาม     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขง
ขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 97 ลําดับที่ 4     
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จัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดทําเวทีประชุมประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล เพื่อสง
เสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประชุมรับ
ฟังความคิดเห็น และปัญหาความเดือดรอนของประชาชน ใหความรูและการมี
สวนรวมของประชาชน เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดเวทีและเครื่อง
เสียง คาตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ฯลฯ      
เปนไปตาม     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
    
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29
  มกราคม  2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่  10
  ตุลาคม  2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247  ลงวันที่  3
  พฤศจิกายน  2560     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  ลงวันที่  19
  มกราคม  2561     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 111 ลําดับที่ 5     

พัฒนากลุมสตรี แมบาน และสถาบันครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาสตรีของตําบลวัดยางงามในดานตาง ๆ      

การเสริมสรางความเขมแข็งของบทบาทสตรี ฯลฯ     
เปนไปตาม     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน     
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 97 ลําดับที่ 4 

วันที่พิมพ : 30/8/2562  14:44:51 หนา : 38/51



เพิ่มศักยภาพใหแกผูนําชุมชนและเยาวชน ตําบลวัดยางงาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาฝกอบรมและศึกษาดูงาน สรางประสบการณใหแก ผูนําชุมชน  
   
สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตําบลวัดยางงาม เชน คาฝกอบรม คาพาหนะ ,     
 
คาจางเหมาบริการ , คาวิทยากร , คาอาหารและเครื่องดื่ม , คาของที่
ระลึก ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 111 ลําดับที่ 3 

รณรงค ป้องกัน และแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

โดยใหความรูเรื่องยาเสพติดและวิธีการป้องกันการแพรระบาดของยาเสพติด   
   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดและวิธีการ
ป้องกันใหกับกลุมเป้าหมาย ประชาชน ผูนําชุมชนในระดับหมูบาน นัก
เรียน เยาวชน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสื่อวัสดุ อุปกรณ คา
วิทยากร ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 108 ลําดับที่ 2     
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รณรงค ป้องกัน และแกไขปัญหาโรคเอดส จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินการฝกอบรมการป้องกันและแกไข  
   
ปัญหาโรคเอดสใหกับกลุมเป้าหมาย ประชาชน ผูนําชุมชนในระดับหมูบาน     
 
ตําบล นักเรียน เยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข อยางตอเนื่องพรอมทั้ง
ประเมินผลโครงการที่ผานมา เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาทําความสะอาด
สถานที่ คาสื่อวัสดุ อุปกรณ คาสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 108 ลําดับที่ 3     

อบรมและสงเสริมกลมอาชีพใหกับประชาชนในตําบลวัดยางงาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพ     
ตาง ๆ ใหกับประชาชนในตําบลวัดยางงาม เพื่อเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร คาสื่อวัสดุอุปกรณ คาศึกษาดูงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่     
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับ
การฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 88 ลําดับที่ 1     
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อบรมใหความรูเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูทางการเมือง  การปกครองใน  
   
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขแก
ชุมชน  ดําเนินกิจกรรมอันเปนการพิทักษรักษาไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริยและการฝกอบรม  ใหความรูในเรื่องระบอบประชาธิปไตย รัฐ
ธรรมนูญ การปกป้องสถาบัน  การจัดนิทรรศการ/กิจกรรมปกป้องสถาบันเพื่อ
สรางความสามัคคีของคนในชุมชน  การเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งทั่วไป  การ
เลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   การตรวจสอบ
ฝ่ายบริหารและความเขมแข็งของชุมชน  , การประชาสัมพันธ การรณรงคหรือ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ และหนาที่การมีสวนรวม
ทางการเมือง  เชน   คาอาหารและเครื่องดื่ม, สื่ออุปกรณในการฝกอบรม,  คา
สมนาคุณวิทยากร  และคาใชจายที่เกี่ยวของ ฯลฯ เปนตน      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 111 ลําดับที่ 4   

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ/ตอตานยาเสพติด ตําบลวัดยางงาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ       
/ตอตานยาเสพติด เชน ปั่นจักรยาน , วิ่งมินิมาราธอน , เตนแอโรบิค , การจัด
นิทรรศการป้องกันและตอตานยาเสพติดในหมูบาน ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 97 ลําดับที่ 3     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญ วันรัฐพิธี และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการ เชน กิจกรรมวันเฉลิม   
  
พระชนมพรรษา กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคต คาจัดนิทรรศการ ฯลฯ  
   
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) หนา 97 ลําดับที่ 1 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตําบลวัดยางงาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เชน คาของรางวัลสําหรับการทํา    
 
กิจกรรม คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดสถานที่ คาเครื่องเสียง คาป้ายประชา
สัมพันธ ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ    
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 98 ลําดับที่ 4

วันที่พิมพ : 30/8/2562  14:44:51 หนา : 42/51



งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 53,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 53,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จัดกิจกรรมวันสงกรานต ตําบลวัดยางงาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุในวันสงกรานต      

กิจกรรมวันผูสูงอายุ วันครอบครัว เชน คาอาหาร คาวัสดุในการจัด
โครงการ ฯลฯ      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา      
และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ    
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 99 ลําดับที่ 6

แหเทียนพรรษา ตําบลวัดยางงาม จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมแหเทียนพรรษาในเทศกาลวันเขา
พรรษา เชน คาจัดซื้อเทียนพรรษา ตกแตงรถแหเทียน คาน้ําดื่ม ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2559     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 98 ลําดับที่ 5     
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 1,992,000 บาท

งบลงทุน รวม 1,992,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,992,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ซอยวัดยางงาม 47 จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ซอยวัดยางงาม 47
  กวาง 3.00 เมตร ยาว 30 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไมนอยกวา 90 ตาราง
เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 75 ลําดับที่ 14

เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเงินชดเชยคาเงินกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)    
  
เปนไปตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ นร 0407/ว 150  ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2544     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 ซอยวัดยางงาม 9 จํานวน 523,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 1 ซอยวัด
ยางงาม 9 กวาง 5.00 เมตร  ยาว  219  เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา  1,095 ตารางเมตร  ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย พรอมป้ายประชาสัมพันธ
ตั้งจายจากเงินรายได  429,600  บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  93,400  บาท
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 72 ลําดับที่ 3
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ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 ซอยวัดยางงาม 35 (ทะลุ
คลองชลประทานโดยลอกผิวจราจรเดิม)

จํานวน 451,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 2 ซอยวัด
ยางงาม 35 (ทะลุคลองชลประทานโดยลอกผิวจราจรเดิม) กวาง 4.00
 เมตร ยาว 200.00 เมตร  หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 800 ตาราง
เมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พรอมป้าย
ประชาสัมพันธ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 74 ลําดับที่ 8

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 4 เลียบคลองปากทอ จํานวน 451,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 4 เลียบคลอง
ปากทอ  กวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย พรอมป้ายประชาสัมพันธ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 76 ลําดับที่ 18

ซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 ซอยวัดยางงาม 22 จํานวน 451,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต หมูที่ 5 ซอยวัด
ยางงาม 22  กวาง 4.00 เมตร  ยาว  200.00 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย
กวา 800 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย พรอมป้ายประชาสัมพันธ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 78 ลําดับที่ 26
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ตําบลวัดยางงาม

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูทางการเกษตรกับกลุม
เกษตรกร  ในการถายทอดเทคโนโลยีทางดานการเกษตร การปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ  การเกษตรอินทรียและการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ  เชน คาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาจัดสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ คา
สมนาคุณวิทยากร คาศึกษาดูงาน ฯลฯ     
เปนไปตาม     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน     
ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 100  ลําดับที่  1     
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

โครงการบํารุงรักษาแหลงน้ําตามพระราชเสาวนีย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     
 
รวมทั้งการจางเหมากําจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอยในคลองประดู      

คลองปากทอ คลองสายหลัก คลองซอย หมูที่ 1-5 เพื่อจายเปนคาอาหาร      
เครื่องดื่ม ใหกับประชาชนที่เขารวมโครงการ ฯลฯ     
เปนไปตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว 164       
ลงวันที่  26  มกราคม  2558     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 103 ลําดับที่ 17     

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณที่ทําการ อบต. และพื้นที่ตาง ๆ ในเขตตําบลวัดยางงาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน  กําจัดวัชพืช ตัดแตงตนไมสองขางทาง     
และปลูกตนไมสองขางทางใหดูรมรื่น ฯลฯ     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 104 ลําดับที่ 18 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอบรมปลูกจิตสํานึกทรัพยากร ธรรมชาติและ    
 
สิ่งแวดลอม ขยะ ผักตบชวา โดยนําสภาเด็กและเยาวชนตําบลวัดยางงาม      
และประชาชนตําบลวัดยางงาม เขาคายศึกษาธรรมชาติ โครงการตาม     
แนวพระราชดําริฯ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหรักสิ่งแวดลอมและทัศนศึกษาใหกับ     

สภาเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนตําบลวัดยางงาม เชน คาอาหาร และ
เครื่องดื่ม , คาวิทยากร , วัสดุอุปกรณ , คาใชจายในการทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 
    
เปนไปตาม     
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164     
 
ลงวันที่  26  มกราคม  2558     
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม     
และการเขารับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 100 ลําดับที่ 3 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,256,870 บาท

งบกลาง รวม 6,256,870 บาท
งบกลาง รวม 6,256,870 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม  
    
พ.ศ. 2533 ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนพนักงานจาง     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทด
แทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางโดยประมาณทั้งป 
    
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 4,608,000 บาท

เพื่อจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดยางงาม       
จํานวน  580 คน     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน  ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 96 ลําดับที่ 1     

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,130,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดยาง
งาม  จํานวน  117 คน
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชน ตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  หนา 96 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูป่วยโรคเอดสในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดยาง
งาม   จํานวน 2 คน     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 96 ลําดับที่ 3     
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สํารองจาย จํานวน 109,890 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหา
ความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม รวมทั้งการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน การป้องกัน
และแกไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยหนาว ฯลฯ     
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายซอมแซมบานและปรับปรุงสภาพการอยูอาศัยของผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ผูยากไร และผูยากจน

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบานและปรับปรุงสภาพการอยูอาศัยของผูพิการ      
ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน ตามโครงการบานทองถิ่น ประชารัฐรวม
ใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี      
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง     

เงินชดใชหนี้เงินกูกองทุนเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 41,980 บาท

เพื่อจายเปนเงินชดใชแทนลูกหนี้เงินกูกองทุนเศรษฐกิจชุมชน ในเขตตําบลวัด
ยางงาม  แยกเปน
-  กลุมทํามะพราว หมูที่ 2  เปนเงิน  6,600 บาท
-  กลุมเกษตรกรทําสวนผัก หมูที่ 3  เปนเงิน  17,600 บาท
-  กลุมเพาะเห็ดหูหนู หมูที่ 4  เปนเงิน  5,280  บาท
-  กลุมเกษตรกรเลี้ยงปลา หมูที่ 4  เปนเงิน  1,500 บาท
-  กลุมทํามะพราว หมูที่ 5  เปนเงิน  11,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
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เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน สมทบใหกับกองบุญวันละ 1 บาท ตําบลวัดยางงาม    
 
เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560  ลง
วันที่  27  กุมภาพันธ 2561       
เรื่อง  การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 95  ลําดับที่  11 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวัดยางงาม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลวัดยางงาม  ซึ่ง อบต.   
   
ตองสมทบในอัตรารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ     
เปนไปตาม     
 - ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ 2557     
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 560 ลงวันที่  27
  กุมภาพันธ  2561  เรื่อง  การดําเนินการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน     
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา 94 ลําดับที่ 9     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 143,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)   
   
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500      
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง     
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