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44210

้นท่

32.22 ต

ด

6,215 น

ชาย

3,068 คน

หญิง

3,147 คน
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โ

ต
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2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลย งสีสร ช
ภ ย งสีสร ช จง วดม ส รค ม

ถล บปร ม ณ
ปร
ท นปร ธ น ภ

บ บปร ม ณร ย ยปร

ล ม

ภ

ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564

รบร ร วนต บลย

ร

บดนถ วล ท ณ ผบร ร
รบร ร วนต บลย ร
ด นร บ ต บ
ปร ม ณร ย ยปร ปต ภ
รบร ร วนต บลย ร
ร น นน น
น ณผ
บร ร
รบร ร วนต บลย ร
ท นปร ธ น ล ม ท ท น ดทร บถ ถ น ร
ล ตล ด น ล ร ล นวน ยบ ย รด นน ร นป บปร ม ณ พ.ศ. 2564 ด ต ปน
1. ถ น

ร ลั

1.1 บปร ม ณร ย ยทว ป
นป บปร ม ณ พ.ศ.2563 ณ วนท 29 ร ฎ ม พ.ศ.2563
ถ น ร นด น
1.1.1 นฝ ธน
1.1.2 น

วนท ถนม

ร นวน 24,351,887.03 บ ท

ม นวน 13,476,442.06 บ ท

1.1.3 นทน ร

น

ม นวน 6,378,202.70 บ ท

1.1.4 ร ย รท ด น น ว บบ
203,733.00 บ ท

นผ พน ล ย ม ด บ

1.1.5 ร ย รท ด น น ว ดยย ม ด
1.2 น

รป ร

ย นวน 2 ร ร รวม

นผ พน นวน 6 ร ร รวม 28,052.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

2. รบร ร บปร ม ณ ในปี บปร ม ณ 2563 ณ วันท่ 29 ร ฎ ม พ.ศ.2563
1 ร ยรบ ร
มวดภ ษ

นวน 30,721,890.77 บ ท ปร

บดวย

ร

นวน

159,328.25 บ ท

มวด ธรรม นยม ปรบ ล บ น ต

นวน

131,941.90 บ ท

มวดร ย ด

นวน

76,911.44 บ ท

นวน

393,440.00 บ ท

มวดร ย ด บ็ด ตล็ด

นวน

12,605.00 บ ท

มวดร ย ด

นวน

0.00 บ ท

มวดภ ษ ด รร

นวน

13,611,009.18 บ ท

มวด น ด นนทว ป

นวน

16,336,655.00 บ ท

ทรพย น

มวดร ย ด

ธ รณป ภ ล
ทน

2 น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร

รพ ณ ย

นวน 714,976.00 บ ท

3 รย ยร

นวน 26,395,036.64 บ ท ปร

บดวย

บล

นวน

9,256,199.00 บ ท

บบ ล ร

นวน

10,081,176.00 บ ท

บด นน น

นวน

5,505,761.64 บ ท

บล ทน

นวน

528,900.00 บ ท

บร ย ย ืน

นวน

0.00 บ ท

บ น ด นน

นวน

1,023,000.00 บ ท

4 ร ย ยท ย

น ด นนทรฐบ ล ดยร บวตถปร

5 ร ย ยท ย

น

6 ร ย ยท ย

นทน ร

7 ร ย ยท ย

น

ม นวน 2,472,709.75 บ ท
น

ม นวน 0.00 บ ท

นวน 0.00 บ ท

นวน 714,976.00 บ ท

คาแถลงงบประมาณ
ปร าป บปร มาณ พ.ศ. 2564
ารบริ าร วนตาบลยา ี ุรา
.ยา ี ุรา .ม า าร าม
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภาษี า ร

553,546.54

640,500.00

660,000.00

มวด าธรรมเนียม าปรับ แล ใบ
นุญาต

126,800.60

298,000.00

244,000.00

มวดรายได้ า ทรัพย ิน

116,724.08

82,000.00

100,000.00

531,035.00

681,600.00

660,000.00

มวดรายได้เบ็ดเตล็ด

20,051.00

31,120.00

21,000.00

มวดรายได้ า ทุน

16,615.00

45,000.00

20,000.00

1,364,772.22

1,778,220.00

1,705,000.00

มวดภาษี ัด รร

19,158,820.32

18,707,225.00

20,260,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

19,158,820.32

18,707,225.00

20,260,000.00

มวดเ ิน ุด นุนทั่วไป

17,527,568.00

21,514,555.00

20,035,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17,527,568.00

21,514,555.00

20,035,000.00

รวม

38,051,160.54

42,000,000.00

42,000,000.00

มวดรายได้ า าธารณูปโภ แล าร
พาณิ ย

รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562

2563

2564

งบกลาง

10,351,465.20

11,644,283.00

12,333,462.00

งบบุคลากร

10,415,826.00

14,259,510.00

14,737,860.00

งบดา นินงาน

7,996,339.24

9,896,807.00

10,235,178.00

งบลงทุน

2,711,785.00

4,505,400.00

2,986,500.00

งบ งินอุดหนุน

1,648,208.82

1,694,000.00

1,707,000.00

33,123,624.26

42,000,000.00

42,000,000.00

33,123,624.26

42,000,000.00

42,000,000.00

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลยางสีสราช
อาเภอยางสีสราช จัง วัดม าสารคาม

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลยาง ี ราช
อ.ยาง ี ราช จ.ม า ารคาม
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

12,052,240

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

604,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,231,518

แผนงาน าธารณ ข

1,844,860

แผนงาน ังคม งเคราะ

1,288,280

แผนงานเค ะและชมชน

3,308,000

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชมชน

70,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอต า กรรมและการโยธา

2,655,980

แผนงานการเกษตร

763,760

แผนงานการพาณิชย

1,247,700

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,333,462
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

42,000,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

6,666,000

1,698,240

8,364,240

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

3,089,280

0

3,089,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,576,720

1,698,240

5,274,960

2,995,200

588,800

3,584,000

570,000

60,000

630,000

1,557,200

408,800

1,966,000

ค่าวัสดุ

610,000

120,000

730,000

ค่าสาธารณูปโภค

258,000

0

258,000

39,000

10,000

49,000

ค่าครุภัณฑ์

39,000

10,000

49,000

งบ งินอุดหนุน

55,000

0

55,000

เงินอุดหนุน

55,000

0

55,000

9,755,200

2,297,040

12,052,240

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

รวม

หน้า : 1/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน

งบ

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รวม

346,000

250,000

596,000

80,000

0

80,000

236,000

200,000

436,000

30,000

50,000

80,000

0

8,200

8,200

0

8,200

8,200

346,000

258,200

604,200

หน้า : 2/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

675,840

1,376,400

2,052,240

675,840

1,376,400

2,052,240

379,600

1,458,178

1,837,778

10,000

10,000

20,000

299,600

616,600

916,200

70,000

831,578

901,578

9,500

0

9,500

ค่าครุภัณฑ์

9,500

0

9,500

งบ งินอุดหนุน

0

1,332,000

1,332,000

เงินอุดหนุน

0

1,332,000

1,332,000

1,064,940

4,166,578

5,231,518

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

หน้า : 3/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร

รวม

754,860

754,860

754,860

754,860

800,200

800,200

20,000

20,000

ค่าใช้สอย

610,200

610,200

ค่าวัสดุ

170,000

170,000

29,800

29,800

ค่าครุภัณฑ์

29,800

29,800

งบ งินอุดหนุน

260,000

260,000

เงินอุดหนุน

260,000

260,000

1,844,860

1,844,860

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน

รวม

หน้า : 4/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานสวัสดิการสังคม
กับสังคมสง คราะห์ และสังคมสง คราะห์

งบ
งบบุคลากร

รวม

998,280

0

998,280

998,280

0

998,280

140,000

100,000

240,000

ค่าตอบแทน

35,000

0

35,000

ค่าใช้สอย

75,000

100,000

175,000

ค่าวัสดุ

30,000

0

30,000

50,000

0

50,000

50,000

0

50,000

1,188,280

100,000

1,288,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

หน้า : 5/10

หน้า : 6/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน

งบ

งานไฟฟ้าถนน

งานกาจัดขยะมลฝอย
และสิ่งปฏิกล

งานสวนสาธารณะ

รวม

งบดา นินงาน

0

0

600,000

600,000

ค่าใช้สอย

0

0

590,000

590,000

ค่าวัสดุ

0

0

10,000

10,000

1,408,000

200,000

1,100,000

2,708,000

1,408,000

200,000

1,100,000

2,708,000

1,408,000

200,000

1,700,000

3,308,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน

งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานส่ง สริมและสนับ
กับสร้างความ ข้มแข็ง สนุนความ ข้มแข็ง
ของชุมชน
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

20,000

50,000

70,000

ค่าใช้สอย

20,000

50,000

70,000

20,000

50,000

70,000

รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

200,000

340,000

540,000

ค่าใช้สอย

130,000

340,000

470,000

70,000

0

70,000

งบ งินอุดหนุน

0

60,000

60,000

เงินอุดหนุน

0

60,000

60,000

200,000

400,000

600,000

ค่าวัสดุ

รวม

หน้า : 7/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ
การโยธา

งบ

งบบุคลากร

รวม

2,040,480

2,040,480

2,040,480

2,040,480

581,600

581,600

60,000

60,000

ค่าใช้สอย

171,600

171,600

ค่าวัสดุ

350,000

350,000

33,900

33,900

33,900

33,900

2,655,980

2,655,980

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

หน้า : 8/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานการ กษตร
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

รวม

งานส่ง สริมการ กษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนา
และป่าไม้

รวม

527,760

0

527,760

527,760

0

527,760

196,000

40,000

236,000

16,000

0

16,000

160,000

40,000

200,000

20,000

0

20,000

723,760

40,000

763,760

หน้า : 9/10

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
แผนงานการพาณิชย์
งาน

งบ

งานกิจการประปา

รวม

งบดา นินงาน

1,149,600

1,149,600

ค่าใช้สอย

119,600

119,600

ค่าวัสดุ

530,000

530,000

ค่าสาธารณูปโภค

500,000

500,000

98,100

98,100

98,100

98,100

1,247,700

1,247,700

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

12,333,462

12,333,462

12,333,462

12,333,462

12,333,462

12,333,462

หน้า : 10/10

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2 4
องคการบริหารส่วนตาบลยางสีสุราช
อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลแลพองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อ
บัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลยางสีสุราช และโดยอนุมัติของนายอาเภอยางสีสุ
ราช
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 42,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

12,052,240

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

604,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

5,231,518

แผนงานสาธารณสุข

1,844,860

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1,288,280

แผนงานเคหะและชุมชน

3,308,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

70,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

600,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2,655,980

แผนงานการเกษตร

763,760

แผนงานการพาณิชย์

1,247,700

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

12,333,462
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

42,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี
งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้ปลัดองค์การบริหารสวนตาบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารสวนตาบลยางสีสุราช
ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การ
บริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้ปลัดองค์การบริหารสวนตาบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารสวนตาบลยางสีสุราชมี
หน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................
(นายวีระวัฒน์ ขัตฤกษ์)
ตาแหนง ปลัดองค์การบริหารสวนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารสวนตาบลยางสีสุราช
อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................
(นายเศรษฐา เณรสุวรรณ)
ตาแหนง นายอาเภอยางสีสุราช

0
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รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลย ง ุร ช
ภ ย ง ุร ช จง วดม รค ม

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท้ งท่
ภ ษป้ ย
ร รฆ ตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รพนน
ค ธรรม นยม ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ธรรม นยม ็บแล ขนมูลฝ ย
ค ธรรม นยม ็บขน ุจจ ร รื ่งปฏ ูล
ค ธรรม นยมใน ร
นง ื รบร ง รแจ้ง ถ นท่
จ น ย ร รื
ม ร
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ธรรม นยม ื่น ๆ
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยจร จรท งบ

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0.00
308,727.00
1,644.72
94,366.00
0.00
404,737.72

0.00
424,551.20
-200.00
116,927.00
0.00
541,278.20

0.00
440,831.74
112.80
112,602.00
0.00
553,546.54

500,000.00
5,000.00
5,000.00
130,000.00
500.00
640,500.00

0.00
-100.00
-100.00
23.08
-100.00

%
%
%
%
%

500,000.00
0.00
0.00
160,000.00
0.00
660,000.00

824.50
0.00
190.00
166,280.00
10,000.00

5,519.30
20.00
832.00
150,100.00
10,000.00

4,248.60
0.00
70.00
70,970.00
20,000.00

5,500.00
500.00
1,000.00
156,000.00
10,000.00

-9.09
-100.00
0.00
-3.85
0.00

%
%
%
%
%

5,000.00
0.00
1,000.00
150,000.00
10,000.00

1,000.00

3,000.00

3,000.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

1,410.00
3,145.00
68,180.00

1,260.00
4,757.50
0.00

1,230.00
2,252.00
0.00

5,000.00
10,000.00
50,000.00

0.00 %
-50.00 %
-100.00 %

5,000.00
5,000.00
0.00
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รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2560
ค ปรบผู้ ร ท ผด ฎ ม ยแล ข้ บงคบท้ งถ่น
ค ปรบ รผด ญญ
ค ปรบ ื่น ๆ
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
ค ใบ นุญ ตจดตง ถ นท่จ น ย ร รื ถ นท่ ม
รในครว รื พืนท่ใด ซึ่งมพืนท่ น 200 ต ร ง มตร
ค ใบ นุญ ตจ น ย นค้ ในท่ รื ท ง ธ รณ
ค ใบ นุญ ตใ ้ตงตล ด ชน
ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รควบคุม ค ร
ค ใบ นุญ ต ่ยว บ รโฆษณ โดยใช้ ครื่ งขย ย ยง
ค ใบ นุญ ต ื่นๆ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ด บย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
ร ยได้จ ธ รณูปโภคแล รพ ณชย
ร ยได้จ ธ รณูปโภค ื่น ๆ
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
งนท่มผู้ ุทศใ ้
ค ข ยแบบแปลน
ค จ น ยแบบพมพแล ค ร้ ง

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
5,000.00
0.00 %
5,000.00 100.00 %
2,000.00
0.00 %

ปี 2564
5,000.00
10,000.00
2,000.00

0.00
3,762.00
0.00

0.00
300.00
0.00

0.00
0.00
0.00

20,990.00

12,500.00

5,000.00

20,000.00

0.00 %

20,000.00

1,000.00

3,000.00

0.00

5,000.00

0.00 %

5,000.00

21,900.00
0.00
368.00
75.00
1,193.00
300,317.50

3,000.00
0.00
2,890.00
0.00
558.00
197,736.80

15,000.00
0.00
1,177.00
0.00
3,853.00
126,800.60

5,000.00
2,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
298,000.00

72,509.04
72,509.04

82,444.91
82,444.91

116,724.08
116,724.08

550,121.00
15,000.00
565,121.00

663,311.00
8,400.00
671,711.00

0.00
0.00
0.00

4.00
5,000.00
0.00

100.00
-50.00
0.00
-100.00
0.00

%
%
%
%
%

10,000.00
1,000.00
5,000.00
0.00
5,000.00
244,000.00

82,000.00
82,000.00

21.95 %

100,000.00
100,000.00

519,035.00
12,000.00
531,035.00

600,000.00
81,600.00
681,600.00

0.00 %
-26.47 %

600,000.00
60,000.00
660,000.00

18.00
0.00
0.00

0.00
10,000.00
5,000.00

0.00 %
-50.00 %
-100.00 %

0.00
5,000.00
0.00
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ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
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รายรับจริง
ปี 2561

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

ปี 2560
2,000.00
31,504.00
33,504.00

รวมหมวดรายได้จากทุน

0.00
0.00

0.00
0.00

16,615.00
16,615.00

45,000.00
45,000.00

243,987.03
8,160,277.27
2,275,040.03
0.00
1,310,153.98
3,157,316.96
55,930.50
40,846.86

319,521.97
8,905,380.57
2,437,954.84
177,895.86
0.00
5,025,397.06
38,164.96
39,248.89

332,325.96
8,451,517.36
2,290,660.20
297,250.85
0.00
5,442,118.95
41,855.20
47,999.15

319,500.00
9,145,825.00
2,503,700.00
183,200.00
0.00
5,176,000.00
39,300.00
41,400.00

9.55
0.59
3.85
9.17
0.00
8.19
27.23
20.77

%
%
%
%
%
%
%
%

350,000.00
9,200,000.00
2,600,000.00
200,000.00
0.00
5,600,000.00
50,000.00
50,000.00

1,768,130.00

1,255,048.00

2,255,092.65

1,283,300.00

71.43 %

2,200,000.00

0.00
2,159.40
17,013,842.03

0.00
10.00
18,198,622.15

0.00
0.00
19,158,820.32

5,000.00
10,000.00
18,707,225.00

0.00 %
-50.00 %

5,000.00
5,000.00
20,260,000.00

ร

หมวดรายได้จากทุน
ค ข ยท ดตล ดทรพย น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ค ธรรม นยมแล ค ใช้น บ ด ล
ภ ษจด รร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563
ยอดต่าง (%)
1,000.00
0.00 %
15,120.00
-0.79 %
31,120.00

655.00
14,750.00
20,409.00

193.00
19,840.00
20,051.00

-55.56 %

ปี 2564
1,000.00
15,000.00
21,000.00
20,000.00
20,000.00
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ปี 2560
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

16,051,436.00

16,561,513.00

17,527,568.00

21,514,555.00

16,051,436.00
34,441,467.29

16,561,513.00
36,273,715.06

17,527,568.00
38,051,160.54

21,514,555.00
42,000,000.00

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
-6.88 %

ปี 2564
20,035,000.00
20,035,000.00
42,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จาปงบปร มาณ พ.ศ. 2564
งค ารบริ าร วนตาบลยาง ี ุราช
.ยาง ี ุราช จ.ม า ารคาม
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

42,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

660,000 บาท

ภาษีที่ดินแล ิ่งปลู ร้าง

จานวน

500,000 บาท

ภาษีป้าย

จานวน

160,000 บาท

รวม

244,000 บาท

คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับใบ นุญาต ารขาย ุรา

จานวน

5,000 บาท

คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารควบคุม าคาร

จานวน

1,000 บาท

คาธรรมเนียมเ ็บแล ขนมูลฝ ย

จานวน

150,000 บาท

คาธรรมเนียมเ ็บขน ุจจาร รื ิ่งปฏิ ูล

จานวน

10,000 บาท

คาธรรมเนียมใน าร
นัง ื รับร ง ารแจ้ง ถานที่จา นาย
า าร รื
ม า าร

จานวน

5,000 บาท

คาธรรมเนียมเ ี่ยว ับท เบียนพาณิชย

จานวน

5,000 บาท

คาธรรมเนียม ื่น ๆ

จานวน

5,000 บาท

คาปรับผู้ ร ทาผิด ฎ มายแล ข้ บังคับท้ งถิ่น

จานวน

5,000 บาท

คาปรับ ารผิด ัญญา

จานวน

10,000 บาท

คาปรับ ื่น ๆ

จานวน

2,000 บาท

บ ารค้า า รับ ิจ ารที่เปน ันตรายต

จานวน

20,000 บาท

คาใบ นุญาตจัดตัง ถานที่จา นาย า าร รื ถานที่ ม
า ารในครัว รื พืนที่ใด ซึ่งมีพืนที่เ ิน 200 ตารางเมตร

จานวน

5,000 บาท

คาใบ นุญาตจา นาย ินค้าในที่ รื ทาง าธารณ

จานวน

10,000 บาท

คาใบ นุญาตใ ้ตังตลาดเ ชน

จานวน

1,000 บาท

คาใบ นุญาตเ ี่ยว ับ ารควบคุม าคาร

จานวน

5,000 บาท

คาใบ นุญาต ื่นๆ

จานวน

5,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

คาใบ นุญาตปร
ุขภาพ

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:41:53
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

100,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

รวม

660,000 บาท

รายได้จา าธารณูปโภคแล ารพาณิชย

จานวน

600,000 บาท

รายได้จา าธารณูปโภค ื่น ๆ

จานวน

60,000 บาท

รวม

21,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

1,000 บาท

จานวน

15,000 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

ด เบีย
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
คารับร ง าเนาแล ถายเ

าร

รายได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ
หมวดรายได้จากทุน
คาขายท ดตลาดทรัพย ิน

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

20,260,000 บาท

ภาษีแล คาธรรมเนียมรถยนต

จานวน

350,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. า นดแผน

จานวน

9,200,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัด รรรายได้

จานวน

2,600,000 บาท

ภาษีธุร ิจเฉพา

จานวน

200,000 บาท

ภาษี รรพ ามิต

จานวน

5,600,000 บาท

คาภาค ลวงแร

จานวน

50,000 บาท

คาภาค ลวงปิโตรเลียม

จานวน

50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดท เบียน ิทธิแล นิติ รรมตามปร มวล ฎ มาย
ที่ดิน

จานวน

2,200,000 บาท

คาธรรมเนียมแล คาใช้นาบาดาล

จานวน

5,000 บาท

ภาษีจัด รร ื่นๆ

จานวน

5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงิน ุด นุนทั่วไป า รับดาเนิน ารตาม านาจ น้าที่แล ภาร ิจ
ถายโ นเลื ทา

รวม

20,035,000 บาท

จานวน

20,035,000 บาท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตาบลยาง ี ุราช
อาเภอยาง ี ุราช จัง วัดม า ารคาม
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

0

0

0

เงินคาตอบแทนประจาตาแ นงนายก/รองนายก

0

0

0

0

100 %

42,000

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

0

0

0

12,120

246.53 %

42,000

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตาบล

0

0

0

18,520

366.52 %

86,400

2,232,000

2,143,324

2,113,200

2,318,160

3.74 %

2,404,800

2,232,000

2,143,324

2,113,200

2,364,955

1,867,290

2,204,605

2,192,645

2,922,960

5.53 %

3,084,720

1,230

0

52,500

84,000

0 %

84,000

42,000

42,000

112,000

168,000

0 %

168,000

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

16,155 3,082.11 %

514,080

3,089,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

108,000

108,000

151,258

216,000

0 %

216,000

12,000

12,000

16,806

24,000

0 %

24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

2,030,520

2,366,605

2,525,209

3,414,960

3,576,720

รวมงบบุคลากร

4,262,520

4,509,929

4,638,409

5,779,915.3

6,666,000

0

0

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

10,440

13,920

94,580

70,000

-28.57 %

50,000

คาเชาบ้าน

84,000

80,000

54,500

120,000

0 %

120,000

8,183.75

4,444

12,271

20,000

0 %

20,000

102,623.75

98,364

161,351

240,000

567,679.5

476,635.67

0

0

0 %

0

0

0

563,554

497,200

4.02 %

517,200

34,674

36,599

42,205

50,000

0 %

50,000

0

0

19,000

47,925

-100 %

0

187,224

126,100

222,314

130,000

-23.08 %

100,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

30,000 1,166.67 %

380,000

570,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาชดใช้คาเ ีย าย รือคา ินไ มทดแทน
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาใช้จายในการเลือกตั้ง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

134,500

197.4 %

400,000

โครงการเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม
ศพ แ ดงความอาลัยและถวายพระราชกุศล
แดพระบาท มเด็จพระปรมินม าภูมิ
พลอดุลยเดช

31,750

0

0

0

0 %

0

โครงการจัง วัดเคลื่อนที่

98,750

0

0

0

0 %

0

1,500

0

10,428

50,000

-60 %

20,000

โครงการปกป้อง ถาบัน าคัญของชาติและ
ร้างความปรองดองและ มานฉันทของคน
ในชาติ

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการประชุมและประชาคมแผนพัฒนา

8,663

10,540

11,310

17,000

-100 %

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประ ิทธิภาพใน
การบริ ารงาน

196,660

172,000

180,420

9,100

2,097.8 %

200,000

63,120

93,400

600

20,000

150 %

50,000

โครงการศูนยข้อมูลขาว ารระดับอาเภอ

28,839.98

0

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาข้าราชการ

0

0

0

20,000

400 %

100,000

โครงการแ ดงความอาลัยและกิจกรรม
ถวายพระราชกุศลแดพระบาท มเด็จพระ
ปรมินทรม าภูมิพลอดุลยเดช

25,751

0

0

0

0 %

0

โครงการอบต. ัญจร

0

6,430

0

20,000

-100 %

0

คาบารุงรักษาและซอมแซม

103,208.09

35,835

66,174.88

130,000

-7.69 %

120,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี

โครงการวันท้องถิ่นไทย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมค่าใช้สอย

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,347,819.57

957,539.67

1,116,005.88

1,145,725

1,557,200

35,722

111,057

309,253

150,000

0 %

150,000

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

24,528

17,870

27,479

40,000

0 %

40,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

21,840

22,220

49,200

50,000

0 %

50,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

154,888.6

174,052.6

275,639.3

300,000

0 %

300,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

9,650

4,000

19,755

30,000

0 %

30,000

16,350

17,290

13,300

40,000

-25 %

30,000

262,978.6

346,489.6

694,626.3

620,000

154,595.27

150,459.98

187,031.16

300,000

-40 %

180,000

คาบริการโทรศัพท

66,131.3

18,205.52

12,134.83

20,000

-50 %

10,000

คาบริการไปรษณีย

600

720

1,738

8,000

-37.5 %

5,000

0

51,563.33

54,731.2

73,000

-13.7 %

63,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

221,326.57

220,948.83

255,635.19

401,000

258,000

รวมงบดาเนินงาน

1,934,748.49

1,623,342.1

2,227,618.37

2,406,724.7

2,995,200

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

วั ดุคอมพิวเตอร
รวมค่าวัสดุ

610,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

51,000

0

0

0

0 %

0

2,500

0

0

0

0 %

0

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

0

0

7,000

0

100 %

2,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติการ-ชานาญ
การ

0

0

2,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน แบบ
ตั้งพื้น รือแขวน ขนาด 40,000 BTU

0

0

51,000

0

0 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน แบบ
ตั้งพื้น รือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU

0

0

0

36,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก วน แบบ
ตั้งพื้น รือแบบแขวน ขนาด 13,000 BTU

0

0

0

23,000

-100 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2 บาน

0

0

16,500

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร

0

0

1,500

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางาน

0

0

11,000

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับปฏิบัติการ-ชานาญ
การ

0

0

4,600

0

0 %

0

จัดซื้อโต๊ะ มูบูชา

0

0

0

0

100 %

7,500

จัดซื้อโต๊ะเอนกประ งค

0

0

0

22,500

-100 %

0

คาจัดซื้อตู้เก็บเอก าร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑยานพา นะและขน ง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

0

665,000

0

0

0 %

0

0

0

0

200,000

-100 %

0

5,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบ 1

22,000

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึก (Inkjet
Printer)

4,300

0

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

4,300

4,300

-100 %

0

จัดซื้อคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค า รับงาน
ประมวลผล

0

21,000

0

0

100 %

22,000

0

0

0

22,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

7,500

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อกล้องวงจรปิด
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
จัดซื้อตู้ทาน้าร้อน-น้าเย็น
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพขนาด
ไมน้อยกวา 19 นิ้ว)
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก (Ink Tank
Printer)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0

4,300

0

0

0

รวมค่าครุภัณฑ์

84,800

690,300

97,900

307,800

39,000

รวมงบลงทุน

84,800

690,300

97,900

307,800

39,000

0

20,000

0

0

0 %

0

0

0

8,208.82

0

0 %

0

10,000

0

0

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนศูนยปฏิบัติการรวมชวย
เ ลือประชาชนอาเภอยาง ี ุราช

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกา วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู ัว
ประจาปีพุทธศักราช 2563

0

0

0

5,000

-100 %

0

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
วรรคตพระบาท มเด็จพระบรมชนกาธิ
เบศร ม าภูมิพลอดุลยเดชม าราข บรม
นาถบพิตร

0

0

0

5,000

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
โครงการบริ ารจัดการศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเ ลือประชาชนขององคกร
ปกครอง วนท้องถิ่น
เงินอุด นุน วนราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกา วันเฉลิม
พระชนมพรรษา มเด็จพระนางเจ้า ิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
ลวง

0

0

5,000

5,000

-100 %

0

โครงการจัดงานรัฐพิธีอาเภอยาง ี ุราช

0

0

0

0

100 %

25,000

โครงการชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเ พติด

0

0

0

10,000

-100 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
อาเภอยาง ี ุราช

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการพระราชพิธีวันปิยม าราช

0

0

0

5,000

-100 %

0

อุด นุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
มเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี ินทรม
าวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู ัว

0

0

5,000

0

0 %

0

อุด นุนวันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จ
พระนางเจ้า ุทิดา พัชร ุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี

0

0

5,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

10,000

20,000

23,208.82

30,000

55,000

รวมงบเงินอุดหนุน

10,000

20,000

23,208.82

30,000

55,000

รวมงานบริหารทั่วไป

6,292,068.49

6,843,571.1

6,987,136.19

8,524,440

9,755,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

845,820

806,805

822,480

1,199,800

7.96 %

1,295,280

0

16,000

21,060

40,320

-22.92 %

31,080

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

201,660

0

0

0

0 %

0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

284,160

246,480

160,954

287,040

0 %

287,040

34,140

19,220

9,179

42,840

0 %

42,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,407,780

1,130,505

1,055,673

1,612,000

1,698,240

รวมงบบุคลากร

1,407,780

1,130,505

1,055,673

1,612,000

1,698,240

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

240,000

-91.67 %

20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

20,000

0 %

20,000

10,771

0

0

20,000

0 %

20,000

10,771

0

0

280,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

273,900

273,900

0

0

0 %

0

0

0

336,446

318,800

0 %

318,800

0

0

0

100,000

-100 %

0

103,390

128,153

119,172

170,000

-58.82 %

70,000

10,320

7,850

14,070

20,000

0 %

20,000

387,610

409,903

469,688

608,800

69,304

79,394

47,930

70,000

0 %

70,000

0

2,360

1,860

10,000

0 %

10,000

28,950

30,310

39,950

40,000

0 %

40,000

รวมค่าวัสดุ

98,254

112,064

89,740

120,000

120,000

รวมงบดาเนินงาน

496,635

521,967

559,428

1,008,800

588,800

0

0

0

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการจัดทาแผนที่ภาษี
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

408,800

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุโฆษณาและเผยแพร
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อเก้าอี้ทางานระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ

100 %

10,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เครื่องปรับอากาศแบบแยก วน แบบตั้งพื้น
รือแบบแขวน ขนาด 30,000 BTU

0

0

0

40,200

-100 %

0

จัดซื้อตู้เ ล็กแบบ 2บาน

0

0

5,500

0

0 %

0

22,000

0

0

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก

0

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

4,300

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED
ขาวดา (30 น้า/นาที)

7,900

0

0

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

29,900

0

5,500

66,500

10,000

รวมงบลงทุน

29,900

0

5,500

66,500

10,000

รวมงานบริหารงานคลัง

1,934,315

1,652,472

1,620,601

2,687,300

2,297,040

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

8,226,383.49

8,496,043.1

8,607,737.19

11,211,740

12,052,240

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบ1
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

50,400

52,400

80,000

0

50,400

52,400

80,000

0

0

0

0

100 %

216,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าการเกิด
อุบัติเ ตุ การจราจรทางถนนชวงเทศกาล

18,442

0

0

0

0 %

0

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาล

0

0

17,980

20,000

0 %

20,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเ ตุทางถนน
ชวงเทศกาล าคัญ

0

16,175

0

0

0 %

0

18,442

16,175

17,980

20,000

รวมค่าตอบแทน

0 %

80,000
80,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

รวมค่าใช้สอย

236,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุยานพา นะและขน ง

0

29,600

0

50,000

-40 %

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

29,600

0

50,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

18,442

96,175

70,380

150,000

346,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

18,442

96,175

70,380

150,000

346,000

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย

0

14,750

19,860

30,000

0 %

30,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิต
อา าภัยพิบัติประจาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพ มาชิ
กอปพร.

0

0

65,050

16,000

337.5 %

70,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประ ิทธิภาพ มาชิ
กอปพร.

0

12,000

0

0

0 %

0

โครงการเพิ่มศักยภาพอา า มัครป้องกัน
ภัยฝายพลเรือน ประจาปี 2560

45,804

0

0

0

0 %

0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการอปพร.รวมใจทาดีเพื่อเทิดไท้องค
ราชัน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0

10,450

0

0

45,804

37,200

84,910

46,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

90,100

0

0

0 %

0

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

19,980

15,900

20,000

150 %

50,000

รวมค่าวัสดุ

0

110,080

15,900

20,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

45,804

147,280

100,810

66,000

250,000

0

0

0

0

100 %

8,200

0

0

0

24,000

-100 %

0

0

0

0

7,900

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
0
200,000

ค่าวัสดุ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับ งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต 25 วัตต
ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อเลื่อยยนต บารขนาด 11.5 นิ้ว
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
จัดซื้อ าย งน้าดับเพลิง ชนิดยาง ังเคราะ
3 ชั้น พร้อมข้อตอ วมเร็ว ขนาด 1.5 นิ้ว
ยาว 20 เมตร

0

0

0

15,600

-100 %

0

จัดซื้อ าย งน้าดับเพลิง ชนิดยาง ังเคราะ
3 ชั้น พร้อมข้อตอ วมเร็ว ขนาด 1.5 นิ้ว
ยาว 30 เมตร

0

0

0

21,900

-100 %

0

จัดซื้อ ัวฉีดน้าแบบด้ามปน

0

0

21,000

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

21,000

69,400

8,200

รวมงบลงทุน

0

0

21,000

69,400

8,200

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

45,804

147,280

121,810

135,400

258,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

64,246

243,455

192,190

285,400

604,200

339,540

359,400

382,740

416,160

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

4.7 %

435,720
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาตอบแทนพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

217,560

224,160

230,880

240,120

240,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

557,100

583,560

613,620

656,280

675,840

รวมงบบุคลากร

557,100

583,560

613,620

656,280

675,840

0

0

0

10,000

0 %

10,000

5,512

0

0

0

0 %

0

5,512

0

0

10,000

194,300

173,000

0

0

0 %

0

0

0

179,635

301,700

-27.21 %

219,600

0

0

0

0

100 %

10,000

43,516

51,416

28,630

60,000

0 %

60,000

1,600

2,650

3,150

10,000

0 %

10,000

239,416

227,066

211,415

371,700

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

299,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

5,493

16,396

21,150

20,000

0 %

20,000

19,876

14,636

19,212

36,200

10.5 %

40,000

0

0

0

3,800

-100 %

0

3,500

8,280

7,430

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

28,869

39,312

47,792

70,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

273,797

266,378

259,207

451,700

379,600

คาจัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน

0

0

0

0

100 %

5,500

โครงจัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ

0

0

0

0

100 %

4,000

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก า รับ
งานประมวลผล

0

0

0

22,000

-100 %

0

เครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้งถัง มึก
พิมพ(Ink Tank Printer)

0

0

0

4,300

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

26,300

9,500

รวมงบลงทุน

0

0

0

26,300

9,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

830,897

849,938

872,827

1,134,280

1,064,940

วั ดุงานบ้านงานครัว
วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

707,700

749,880

555,300

754,570

11.27 %

839,640

0

0

0

17,500

140 %

42,000

397,320

409,320

421,680

438,840

3.14 %

452,640

67,800

59,520

51,000

51,000

-17.41 %

42,120

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,172,820

1,218,720

1,027,980

1,261,910

1,376,400

รวมงบบุคลากร

1,172,820

1,218,720

1,027,980

1,261,910

1,376,400

0

2,044

0

10,000

0

2,044

0

10,000

คาพา นะนา งเด็กไป ถานพยาบาล

0

0

0

800

-5 %

760

โครงการจัดงานวันเด็กแ งชาติ

0

60,000

55,900

60,000

0 %

60,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาจัดการเรียนการ อนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

0

0

113,900

136,000

-5 %

129,200

เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

0 %

10,000
10,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา (คาอา ารกลางวันพัฒนาเด็ก
เล็ก)

0

0

398,800

392,000

-5 %

372,400

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา า รับ นับ นุนคาใช้จายใน
การจัดการศึกษา า รับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลยาง ี ุราช

0

0

72,950

58,760

-7.69 %

54,240

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา(คาจัดการเรียนการ อนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

0

127,500

0

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา(คาอา ารกลางวันศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก)

0

367,500

0

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนคาใช้จาย นับ นุน ถาน
ศึกษา

408,200

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

408,200

555,000

641,550

647,560

735,322.42

777,863.22

769,980.66

835,647

-0.49 %

831,578

146,200

0

0

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

881,522.42

777,863.22

769,980.66

835,647

831,578

รวมงบดาเนินงาน

1,289,722.42

1,334,907.22

1,411,530.66

1,493,207

1,458,178

616,600

ค่าวัสดุ
คาอา ารเ ริม (นม)
วั ดุการศึกษา
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
คาจัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน

0

0

5,500

0

0 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

5,500

0

0

รวมงบลงทุน

0

0

5,500

0

0

1,361,000

1,333,000

0

0

0 %

0

0

0

1,305,000

1,324,000

0.6 %

1,332,000

รวมเงินอุดหนุน

1,361,000

1,333,000

1,305,000

1,324,000

1,332,000

รวมงบเงินอุดหนุน

1,361,000

1,333,000

1,305,000

1,324,000

1,332,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

3,823,542.42

3,886,627.22

3,750,010.66

4,079,117

4,166,578

รวมแผนงานการศึกษา

4,654,439.42

4,736,565.22

4,622,837.66

5,213,397

5,231,518

263,280

279,780

296,760

447,700

54.47 %

691,560

0

0

0

21,300

0 %

21,300

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
คาอา ารกลางวันโรงเรียน ังกัด พฐ.

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินประจาตาแ นง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

305,280

321,780

338,760

511,000

754,860

รวมงบบุคลากร

305,280

321,780

338,760

511,000

754,860

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

48,000

-100 %

0

0

0

0

68,000

589,510

578,000

0

0

0 %

0

0

0

611,735

864,500

-76.96 %

199,200

0

0

0

0

100 %

5,000

26,620

19,544

5,710

30,000

0 %

30,000

0

0

0

200,000

-50 %

100,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

20,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
โครงการ นึ่งบ้าน นึ่งบอรับน้าฝน/น้าเ ีย
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการตรวจมาตรฐานเพิ่มประ ิทธิภาพ
า รับผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายตอ
ุขภาพ

0

3,210

0

20,000

-50 %

10,000

โครงการตรวจมาตรฐานร้านค้า รานอา าร
แผงลอย ร้านชา เขียง มู เขียงวัว

0

0

0

20,000

-50 %

10,000

210,450

195,750

190,050

250,000

-13.6 %

216,000

0

10,000

0

0

0 %

0

โครงการเยาวชนรักษ ิ่งแวดล้อม

18,900

20,000

20,000

20,000

-100 %

0

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก

19,505

19,700

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการใช้ยาปลอดภัยใน
ชุมชน

0

19,710

0

20,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมบริโภคเกลือไอโอดีน

0

0

9,420

10,000

-100 %

0

โครงการ มูบ้านคัดแยกขยะ

0

0

14,400

0

0 %

0

โครงการ มูบ้านคัดแยกขยะ

0

35,100

0

0

0 %

0

56,707

0

0

0

0 %

0

24,770

19,820

16,920

50,000

-20 %

40,000

946,462

920,834

868,235

1,484,500

9,968

8,560

7,898

20,000

โครงการบริการผู้ปวยฉุกเฉินกอนถึงโรง
พยาบาล (EMS)
โครงการบริโภคเกลือไอโอดีน

โครงการ มูบ้านต้นแบบคัดแยกขยะ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

610,200

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

0 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

10,310

11,770

9,644

40,000

0 %

40,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

75,400

79,500

79,500

80,000

0 %

80,000

6,500

0

7,150

10,000

0 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

10,000

11,175

0

20,000

-100 %

0

วั ดุคอมพิวเตอร

6,880

6,820

6,260

20,000

0 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

119,058

117,825

110,452

190,000

170,000

รวมงบดาเนินงาน

1,065,520

1,038,659

978,687

1,742,500

800,200

คาจัดซื้อเก้าอี้ทางานระดับอานวยการ

0

0

0

0

100 %

3,500

จัดซื้อตู้เ ล็ก แบบ 2 บาน

0

0

11,000

0

0 %

0

0

0

58,500

0

0 %

0

0

24,000

0

0

0 %

0

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑการเกษตร
จัดซื้อเครื่องพน มอกควัน
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อเครื่องมัลมิมีเดียโปรเจกเตอร
ระดับXGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ก า รับ
งานประมวลผล

0

21,000

0

0

100 %

22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

0

100 %

4,300

0

45,000

69,500

0

0

0

0

140,000

-100 %

0

58,900

177,000

0

60,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,900

177,000

0

200,000

0

รวมงบลงทุน

58,900

222,000

69,500

200,000

29,800

0

260,000

0

0

0 %

0

0

0

260,000

260,000

0 %

260,000

รวมเงินอุดหนุน

0

260,000

260,000

260,000

260,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

260,000

260,000

260,000

260,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

1,429,700

1,842,439

1,646,947

2,713,500

1,844,860

รวมค่าครุภัณฑ์

29,800

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการกอ ร้างรั้วรอบบอขยะ
โครงการปรับปรุงบอขยะ

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนเอกชน
เงินอุด นุนโครงการตามพระราชดาริด้าน
าธารณ ุขมูลฐาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานสาธารณสุข

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

1,429,700

1,842,439

1,646,947

2,713,500

1,844,860

เงินเดือนพนักงาน

552,000

582,600

615,000

669,960

5.62 %

707,640

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

42,000

42,000

0 %

42,000

217,560

224,160

230,880

240,120

3.55 %

248,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

811,560

848,760

887,880

952,080

998,280

รวมงบบุคลากร

811,560

848,760

887,880

952,080

998,280

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

5,000

0 %

5,000

16,369

9,814

13,800

20,000

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

20,000

16,369

9,814

13,800

35,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเ ลือบุตร
รวมค่าตอบแทน

35,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

0

0

100 %

5,000

33,135

21,432

59,010

20,000

150 %

50,000

4,570

0

4,700

10,000

0 %

10,000

37,705

21,432

63,710

40,000

14,951

20,000

7,223

20,000

0 %

20,000

8,850

9,740

5,550

10,000

0 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

23,801

29,740

12,773

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

77,875

60,986

90,283

105,000

140,000

0

0

0

0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

75,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน
วั ดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน
เก้าอี้ทางาน

100 %

6,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก

0

0

0

0

100 %

22,000

22,000

0

0

0

100 %

22,000

0

0

0

4,300

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

22,000

0

0

4,300

50,000

รวมงบลงทุน

22,000

0

0

4,300

50,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

911,435

909,746

978,163

1,061,380

1,188,280

โครงการครอบครัวยุคใ ม างไกลยาเ พ
ติด

0

0

17,100

0

0 %

0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ าการมีเพศ
ัมพันธกอนวัยอันควร

0

0

13,900

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบ1
จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติดตั้ง
ถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการฝึกอบรมกิจกรรมอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

45,000

0

0

0

0 %

0

โครงการเฝ้าระวังปัญ าทาง ังคม

0

20,000

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาบทบาทกลุม ตรีแมบ้าน
ตาบลยาง ี ุราช

0

19,400

0

0

0 %

0

โครงการพัฒนาบทบาท ตรีแมบ้านตาบล
ยาง ี ุราช

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ ูงอายุ

20,000

0

0

0

0 %

0

โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอ ตรี

25,500

0

0

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมการทอผ้า

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริมการเพาะเ ็ดฟาง

0

0

20,000

0

0 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการทอเ ื่อจาก
พืช

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ งเ ริม นับ นุนการเลี้ยงกบ

0

0

20,000

0

0 %

0

โครงการ งเ ริม ร้างคุณคาภูมิปัญญาผู้ ูง
อายุ

0

0

19,400

0

0 %

0

โครงการ งเ ริมอาชีพ

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการ งเ ริมอาชีพจัก าน

0

0

0

20,000

-100 %

0

15,000

0

0

0

0 %

0

0

27,400

0

0

0 %

0

โครงการ นับ นุนกิจกรรมผู้ ูงอายุ
โครงการ นับ นุนปลูกผักผู้ด้อยโอกา ทาง
ังคม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการ นับ นุน วั ดิการทาง ังคมใ ้แก
ผู้พิการ รือผู้ทุพพลภาพ

0

20,000

0

0

0 %

0

โครงการอบรมเฝ้าระวังปัญ าทาง ัมคม

0

0

0

20,000

-100 %

0

โครงการอบรมอาชีพด้านชาง

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมอาชีพใ ้ผู้ ูงอายุ

0

23,000

0

20,000

0 %

20,000

รวมค่าใช้สอย

105,500

109,800

90,400

80,000

100,000

รวมงบดาเนินงาน

105,500

109,800

90,400

80,000

100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

105,500

109,800

90,400

80,000

100,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

1,016,935

1,019,546

1,068,563

1,141,380

1,288,280

604,800

731,840

965,400

1,349,080

-100 %

0

0

0

0

21,300

-100 %

0

42,000

42,000

42,000

42,000

-100 %

0

356,280

360,600

337,018

371,760

-100 %

0

43,140

38,820

30,466

33,660

-100 %

0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

1,046,220

1,173,260

1,374,884

1,817,800

0

รวมงบบุคลากร

1,046,220

1,173,260

1,374,884

1,817,800

0

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจาตาแ นง
คาตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

94,500

20,000

-100 %

0

1,920

0

59,220

82,000

-100 %

0

1,920

0

153,720

102,000

273,900

298,800

0

0

0 %

0

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

266,326

241,320

-100 %

0

คาใช้จายในการรังวัด อบเขตทาง าธารณ
ประโยชน

0

0

0

39,960

-100 %

0

23,810

24,209

44,054

80,000

-100 %

0

10,740

22,640

15,810

30,000

-100 %

0

308,450

345,649

326,190

391,280

9,955

9,960

9,478

40,000

-100 %

0

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

93,600

129,760

143,436

150,000

-100 %

0

วั ดุกอ ร้าง

38,774

119,872.2

46,017

200,000

-100 %

0

9,040

9,800

9,910

30,000

-100 %

0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
รวมค่าตอบแทน

0

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

0

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

วั ดุคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุ ารวจ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

4,800

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

156,169

269,392.2

208,841

420,000

0

รวมงบดาเนินงาน

466,539

615,041.2

688,751

913,280

0

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติการ-ชานาญ
การ

0

0

0

10,000

-100 %

0

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก วน
แบบตั้งพื้น รือแบบแขวน ขนาด 30,000 บี
ทียู

0

0

0

40,200

-100 %

0

จัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับปฏิบัติการ-ชานาญ
การ

0

0

0

4,600

-100 %

0

จัดซื้อชุดเก็บลูกปูน แบบ ี่เ ลี่ยม

0

0

0

8,000

-100 %

0

ชุดทด อบคอนกรีต (SLUMP TEST)
พร้อมอุปกรณ

0

0

0

7,000

-100 %

0

0

0

0

34,000

-100 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑกอ ร้าง

ครุภัณฑ ารวจ
กล้องวัดระดับพร้อมอุปกรณ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก า รับ
งานประมวลผล

0

0

0

22,000

-100 %

0

คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร รือLED
ขาวดา า รับกระดาษขนาด A3

0

53,000

0

0

0 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร รือ LED ขาวดา
(18 น้า/นาที)

0

0

0

2,600

-100 %

0

อุปกรณอานบัตรแบบเอนกประ งค
(Smart Card Reader)

0

0

0

700

-100 %

0

0

53,000

0

129,100

โครงการกอ ร้าง านักงานป้องกันและ
บรรเทา าธารณภัย อบต.ยาง ี ุราช

0

0

0

939,000

-100 %

0

โครงการจัดทาทะเบียนซอยและป้ายซอย

0

0

0

150,000

-100 %

0

โครงการติดตั้งมุ้งลวดเ ล็กดัด ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ยาง ี ุราช

0

0

0

70,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

1,159,000

0

รวมงบลงทุน

0

53,000

0

1,288,100

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1,512,759

1,841,301.2

2,063,635

4,019,180

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปการ
โครงการกอ ร้างกาแพงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตาบลยาง ี ุราช

0

0

90,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างป้ายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริ าร วนตาบลยาง ี ุราช

0

0

86,500

0

0 %

0

โครงการซอมแซม/ปรับปรุงอาคาร านัก
งานองคการบริ าร วนตาบลยาง ี ุราช
มูที่ 10 บ้านโพธิ์ชัย

0

0

161,700

0

0 %

0

โครงการตอเติมอาคาร านักงาน(กอง
ชาง)องคการบริ าร วนตาบลยาง ี ุราช
มูที่ 10

0

0

197,500

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริ าร วนตาบลยาง ี ุราช
มูที่ 2 บ้าน นาม

0

260,000

0

0

0 %

0

0

0

0

153,500

-100 %

0

97,813

0

0

0

0 %

0

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค
ขุดรองวางทอระบายน้า มูที่ 2
โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตภายใน มู
บ้าน มูที่ 2 บ้าน นาม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตภายใน มู
บ้าน มูที่ 3 บ้าน นองกอก

98,500

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตภายใน มู
บ้าน มูที่ 4 บ้านกุดตะเข้

247,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 1 บ้านยาง ี ุราช

0

0

0

169,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 10 บ้านโพธิ์ชัย

0

0

0

156,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 11 บ้าน นองวัด

0

0

0

77,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 12 บ้านแวงใ ม

0

0

0

134,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 3 บ้าน นองกอก

0

0

0

79,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 6 บ้าน นองแปน

0

0

0

152,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
มูที่ 7 บ้าน นองดุม

0

0

0

147,000

-100 %

0

0

0

0

70,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ทางเข้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยาง ี ุราช
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 1 บ้านยาง ี ุราช

0

0

136,500

0

100 %

98,800

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 10 บ้านโพธิ์ชัย

0

0

102,000

0

100 %

98,400

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 11 บ้าน นองวัด

0

0

101,200

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 11 บ้าน นองวัด

0

0

0

0

100 %

92,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 13 บ้านศรี วั ดิ์

0

0

0

238,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 13 บ้านศรี วั ดิ์

0

0

100,500

0

100 %

90,600

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 2 บ้าน นาม

0

0

102,500

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 3 บ้าน นองกอก

0

0

148,000

0

100 %

90,500

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 4 บ้านกุดตะเข้

0

0

259,500

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 5 บ้านแวงยาง

0

0

259,500

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 6 บ้าน นองแปน

0

0

342,540

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 7 บ้าน นองดุม

0

0

102,000

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 8 บ้าน นอง นอง

0

0

95,500

161,000

-38.14 %

99,600

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
ภายใน มูบ้าน มูที่ 9 บ้านยางตลาด

0

0

0

148,000

-33.11 %

99,000

โครงการกอ ร้างถนนคอนกรีตเ ริมเ ล็ก
รอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กตาบลยาง ี ุราช
มูที่ 2 บ้าน นาม

49,000

0

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนนดิน มูที่ 4 บ้านกุด
ตะเข้

0

0

0

0

100 %

59,800

โครงการกอ ร้างถนนยกรองพูนดิน มูที่
9 บ้านยางตลาด

0

92,000

0

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างถนน ินคลุก มูที่ 12
บ้านแวงใ ม

0

0

146,900

0

0 %

0

โครงการกอ ร้างรองระบายน้าแบบไร้ทอ
มูที่ 2 บ้าน นาม

0

0

0

176,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรองลารางและวางทอ
ระบายน้า (ข้างบ้านคลัง มพงษ)- นองดุม

0

0

0

145,000

-100 %

0

โครงการกอ ร้างรองลารางและวางทอ
ระบายน้า ระ ี่แยกศาลาประชาคม มูที่
2 -แวงใ ม

0

0

0

374,000

-100 %

0
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โครงการขุดคลองกั้นโคก นองทัน มูที่ 6
บ้าน นองแปน

0

0

0

0

100 %

126,700

โครงการขุดคลองน้ากั้นที่ าธารณ
ประโยชน(โคก นองเดิ่น) มูที่ 11 บ้าน
นองวัด

0

146,000

0

0

0 %

0

โครงการขุดลอก นองดุม มูที่ 7 บ้าน
นองดุม

0

0

0

0

100 %

255,900

โครงการติดตั้งไฟ อง วางแบบโซลาเซล

0

0

0

200,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กภายใน มูบ้าน

0

0

11,000

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก ภายใน มูบ้าน มูที่ 1-13

0

35,498

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็กเ ริมเ ล็กในภายใน มูบ้าน มู
ที่ 1-13

16,740

0

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้า
รองระบายน้า ทอระบายน้า ถนนดิน ถนน
ดินลูกรัง ถนน ินคลุกภายใน มูบ้าน มูที่
1-13

0

65,200

0

0

0 %

0

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลง ิน
คลุก มูที่ 12 บ้านแวงใ ม

0

0

0

0

100 %

95,500

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลง ิน
คลุก มูที่ 2 บ้าน นาม

0

0

0

0

100 %

95,200
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลง ิน
คลุก มูที่ 5 บ้านแวงยาง

0

0

0

0

100 %

106,000

โครงการรองระบายน้าไร้ทอ มูที่ 3 บ้าน
นองกอก

0

0

0

60,000

-100 %

0

โครงการวางทอรับน้า นองกระบอง

0

0

0

29,900

-100 %

0

โครงการวางทอรับน้า นองดุม มูที่ 7

0

0

0

122,000

-100 %

0

0

0

0

100,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

509,053

598,698

2,443,340

2,891,400

1,408,000

รวมงบลงทุน

509,053

598,698

2,443,340

2,891,400

1,408,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

509,053

598,698

2,443,340

2,891,400

1,408,000

0

0

0

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

200,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

200,000

รวมงานสวนสาธารณะ

0

0

0

0

200,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมถนนคอนกรีต
เ ริมเ ล็ก รือ รองระบายน้า ภายใน มู
บ้าน

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับภูมิทัศน นองน้าทุง นาม

100 %

200,000
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ปี 2560

ประมาณการ
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

600,000

โครงการกอ ร้างเตาเผาขยะ

0

0

0

0

100 %

500,000

โครงการกอ ร้างโรงเรือนที่พักและคัดแยก
ขยะ

0

0

0

0

100 %

500,000

0

0

0

0

100 %

100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

0

1,100,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

1,100,000

รวมค่าใช้สอย

100 %

590,000
590,000

ค่าวัสดุ
วั ดุเครื่องแตงกาย

100 %

10,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงบอขยะ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

0

0

0

0

1,700,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

2,021,812

2,439,999.2

4,506,975

6,910,580

3,308,000

0

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

0

0

20,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

20,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

0

0

20,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการประชาคมแผนพัฒนาชุมชนตาบล
ยาง ี ุราช

100 %

20,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการปกป้อง ถาบัน าคัญของชาติและ
ร้างความปรองดองและ มานฉันทของคน
ในชาติ

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญ ายาเ พติด
ในตาบล

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการฝึกอบรมลูกเ ือชาวบ้านทบทวน
เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเ พติดอาเภอ
ยาง ี ุราช

0

18,000

0

0

0 %

0

3,875

0

0

0

0 %

0

โครงการอบรมป้องกันการทุจริต

0

3,560

4,560

20,000

-50 %

10,000

โครงการอบรม งเ ริมประชาธิปไตย

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

3,875

21,560

4,560

40,000

50,000

รวมงบดาเนินงาน

3,875

21,560

4,560

40,000

50,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

3,875

21,560

4,560

40,000

50,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3,875

21,560

4,560

40,000

70,000

โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ปี 2561

ประมาณการ
ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการแขงขันกีฬาต้านยาเ พติดและการ
ร้างความปรองดอง มานฉันท

114,700

125,000

120,000

120,000

รวมค่าใช้สอย

114,700

125,000

120,000

120,000

69,290

69,400

69,660

70,000

รวมค่าวัสดุ

69,290

69,400

69,660

70,000

70,000

รวมงบดาเนินงาน

183,990

194,400

189,660

190,000

200,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

183,990

194,400

189,660

190,000

200,000

8.33 %

130,000
130,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

0 %

70,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม
ประเพณี

29,995

20,410

0

0

0 %

0

โครงการจัดกิจกรรมวันแมแ งชาติศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

10,000

3,180

0

0

0 %

0

0

1,520

0

0

0 %

0

100,000

109,350

119,940

0

100 %

120,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

4,000

0

0

0

0 %

0

โครงการจัดพิธีบวง รวงพระ ี ุราช

30,000

30,000

30,000

40,000

12.5 %

45,000

โครงการประเพณีบุญผะเ วด

0

40,000

40,000

40,000

12.5 %

45,000

โครงการประเพณีบุญผะเ วต

32,000

0

0

0

0 %

0

โครงการประเพณีลอยกระทง

0

90,000

0

116,000

12.07 %

130,000

27,350

0

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

233,345

294,460

189,940

196,000

340,000

รวมงบดาเนินงาน

233,345

294,460

189,940

196,000

340,000

โครงการจัดกิจกรรมวันไ ว้ครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตาบลยาง ี ุราช
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

โครงการประเพณี งกรานต
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

50,000

17,000

0

0

0 %

0

โครงการประเพณีบุญบั้งไฟอาเภอยาง ี ุ
ราช

0

0

60,000

0

0 %

0

โครงการอุด นุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ
อาเภอยาง ี ุราช

0

0

0

0

100 %

60,000

0

60,000

0

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

50,000

77,000

60,000

0

60,000

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000

77,000

60,000

0

60,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

283,345

371,460

249,940

196,000

400,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

467,335

565,860

439,600

386,000

600,000

เงินเดือนพนักงาน

0

0

0

0

100 %

1,571,520

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

0

100 %

21,300

เงินประจาตาแ นง

0

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

0

0

100 %

376,560

เงินอุด นุน วนราชการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
100 %

ปี 2564

0

0

0

0

29,100

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

0

0

2,040,480

รวมงบบุคลากร

0

0

0

0

2,040,480

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

10,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

0

100 %

50,000

0

0

0

0

0

0

0

0

100 %

111,600

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

0

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

60,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

171,600
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าวัสดุ
วั ดุ านักงาน

0

0

0

0

100 %

30,000

วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

0

0

0

0

100 %

100,000

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

0

100 %

200,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

0

350,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

0

0

581,600

คาจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

2,600

จัดซื้อตู้เก็บเอก ารแบบ 15 ลิ้นชัก

0

0

0

0

100 %

5,000

คาจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร า รับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (ขนาดจอภาพไมน้อย
กวา 19 นิ้ว)

0

0

0

0

100 %

22,000

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีด มึกพร้อมติด
ตั้งถัง มึกพิมพ (Ink Tank Printer)

0

0

0

0

100 %

4,300

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

0

33,900

รวมงบลงทุน

0

0

0

0

33,900

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

0

0

2,655,980

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ านักงาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

0

2,655,980

เงินเดือนพนักงาน

239,520

251,460

264,660

284,520

4.89 %

298,440

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

176,520

207,720

213,960

222,600

3.02 %

229,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

416,040

459,180

478,620

507,120

527,760

รวมงบบุคลากร

416,040

459,180

478,620

507,120

527,760

0

0

0

10,000

0 %

10,000

5,427

700

0

6,000

0 %

6,000

5,427

700

0

16,000

0

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

0

0

100 %

5,000

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
รวมค่าตอบแทน

16,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

15,332

5,710

20,000

0 %

20,000

6,682

0

0

0

0 %

0

คา ารวจและบันทึกข้อมูลจานวน ุนัขและ
แมว

0

0

2,610

0

0 %

0

โครงการ 9 ตามพอกอตามปราชญ ูวิถีพอ
เพียง

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการ รณรงคป้องกันโรคพิษ ุนัขบ้า

0

0

0

0

100 %

35,000

โครงการกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราช
ดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

24,000

30,000

-100 %

0

โครงการปรับปรุงและถนอมอา าร ัตวเพื่อ
งเ ริมการเลี้ยงโค

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ
ุนัขบ้า ประจาปี 2561

0

30,000

0

0

0 %

0

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ
ุนัขบ้า ประจาปี 2562

0

0

30,000

0

0 %

0

โครงการรณรงคฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ
ุนัขบ้า ประจาปี 2563

0

0

0

86,000

-100 %

0

โครงการ งเ ริม นับ นุนการเลี้ยง ัตว
เศรษฐกิจ

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการ นับ นุนการปลูกผักปลอด ารพิษ

0

0

0

0

100 %

30,000

คาเดินทางไปราชการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการ นับ นุนการปลูก ญ้าเลี้ยง ัตว

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

30,000

0

0 %

0

0

20,060

0

0

0 %

0

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

6,682

65,392

92,320

181,000

วั ดุ านักงาน

0

6,603

0

10,000

0 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

0

0

100 %

10,000

รวมค่าวัสดุ

0

6,603

0

10,000

20,000

รวมงบดาเนินงาน

12,109

72,695

92,320

207,000

196,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร

428,149

531,875

570,940

714,120

723,760

โครงการกาจัดวัชพืชใน นองน้า าธารณะ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการเยาวชนรักษ ิ่งแวดล้อม

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการรักน้า รักปา รักแผนดิน

3,500

0

0

10,000

0 %

10,000

โครงการ นับ นุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย
ชีวภาพ
คาบารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

160,000

ค่าวัสดุ

งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
โครงการรักน้า รักปา รักษาแผนดิน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
0 %

ปี 2564

0

9,000

0

0

0

รวมค่าใช้สอย

3,500

9,000

0

20,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

3,500

9,000

0

20,000

40,000

0

0

0

50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

50,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

50,000

0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

3,500

9,000

0

70,000

40,000

รวมแผนงานการเกษตร

431,649

540,875

570,940

784,120

763,760

91,300

66,400

0

0

0 %

0

0

0

159,306

99,600

0 %

99,600

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศาล ลักเมือง

-100 %

0

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาบารุงรักษาและซอมแซม

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0

0

0

20,000

91,300

66,400

159,306

119,600

วั ดุกอ ร้าง

107,899

122,257

78,497

200,000

0 %

200,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

105,030

129,275

258,000

410,000

-26.83 %

300,000

32,508

13,230

18,104

40,000

-25 %

30,000

245,437

264,762

354,601

650,000

513,131.76

555,535.92

528,857.21

500,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

513,131.76

555,535.92

528,857.21

500,000

500,000

รวมงบดาเนินงาน

849,868.76

886,697.92

1,042,764.21

1,269,600

1,149,600

0

0

29,970

0

0 %

0

คาจัดซื้อเครื่อง ูบน้าแบบ อยโขง แบบ
มอเตอรไฟฟ้า

0

0

12,075

0

100 %

32,100

คาจัดซื้อเครื่อง ูบน้าแบบ อยโขงมอเตอร
ไฟฟ้า

0

19,500

0

0

0 %

0

รวมค่าใช้สอย

0 %

ปี 2564
20,000
119,600

ค่าวัสดุ

วั ดุอื่น
รวมค่าวัสดุ

530,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า

0 %

500,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
คาจัดซื้อเครื่องซัมเมอร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
คาจัดซื้อซัมเมอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

115,718

92,370

0

0

0 %

0

คาจัดซื้อปั๊มบาดาลซัมเมอร ขนาด 1 HP
พร้อมอุปกรณ

0

0

0

0

100 %

18,000

คาจัดซื้อปั๊มบาดาลซัมเมอร ขนาด 1.5 HP
พร้อมอุปกรณ

0

0

0

0

100 %

20,000

0

20,350

27,000

0

100 %

28,000

รวมค่าครุภัณฑ์

115,718

132,220

69,045

0

98,100

รวมงบลงทุน

115,718

132,220

69,045

0

98,100

รวมงานกิจการประปา

965,586.76

1,018,917.92

1,111,809.21

1,269,600

1,247,700

รวมแผนงานการพาณิชย์

965,586.76

1,018,917.92

1,111,809.21

1,269,600

1,247,700

91,146

89,684

85,906

108,399

0 %

108,399

0

0

3,380

5,000

0 %

5,000

118,000

118,000

118,000

118,000

0 %

118,000

เบี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ

6,835,800

7,182,400

7,613,000

8,701,200

2.61 %

8,928,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

1,738,400

1,772,000

1,861,600

2,016,000

14.29 %

2,304,000

ครุภัณฑอื่น
คาจัดซื้อเครื่องปั้มคลอรีน

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม
เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน
เงินชวยเ ลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
โครงการอื่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอด

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

105,000

110,000

107,000

150,000

0 %

150,000

816,060

458,665

338,199.2

740,829

-32.45 %

500,413

0

0

27,000

0

0 %

0

178,184

185,380

197,380

204,855

7.22 %

219,650

0

333,830

0

0

0 %

0

รวมงบกลาง

9,882,590

10,249,959

10,351,465.2

12,044,283

12,333,462

รวมงบกลาง

9,882,590

10,249,959

10,351,465.2

12,044,283

12,333,462

รวมงบกลาง

9,882,590

10,249,959

10,351,465.2

12,044,283

12,333,462

รวมแผนงานงบกลาง

9,882,590

10,249,959

10,351,465.2

12,044,283

12,333,462

รวมทุกแผนงาน

29,164,551.67

31,175,219.44

33,123,624.26

42,000,000

42,000,000

ารองจาย
เงินชวยพิเศษ
เงิน มทบกองทุนบาเ น็จบานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)
เงินบาเ น็จลูกจ้างประจา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
อง ารบริ าร วนตาบลยาง ี ราช
อา ภอ ยาง ี ราช จัง วัดม า าร าม
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,755,200 บาท

งบบุคลากร

รวม

6,666,000 บาท

รวม

3,089,280 บาท

จานวน

514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือน นาย อบต. และรอง
นาย อบต. ดังนี้
- งิน ดือน นาย อบต. อัตรา ดือนละ 20,400
บาท จานวน 12 ดือน รวม ป็น งิน 244,800 บาท
- งิน ดือน รองนาย อบต. อัตรา ดือนละ 11,220
บาท จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน รวม ป็น งิน 269,280
บาท
- ป็นไปตามระ บียบ มท.วาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2554
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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งิน าตอบแทนประจาตาแ นงนาย /รองนาย

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนประจาตาแ นงนาย อบต. และรอง
นาย อบต. ดังนี้
- นาย อบต.อัตรา ดือนละ 1,750 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
- รองนาย อบต. จานวน 2 อัตรา อัตรา ดือนละ 880
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ มท.วาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2554
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
งิน าตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพิ ศษนาย อบต./รองนาย อบต. ดัง
นี้
- นาย อบต.อัตรา ดือนละ 1,750 บาท จานวน 12 ดือน ป็น
งิน 21,000 บาท
- รองนาย อบต. จานวน 2 อัตรา อัตรา ดือนละ 880
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 21,120 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ มท.วาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2554
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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งิน าตอบแทน ล าน าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย อง าร
บริ าร วนตาบล

จานวน

86,400 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือน อง ล าน ารนาย อบต
. อัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 1 อัตรา จานวน 12
ดือน รวม ป็น งิน 86,400 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ มท.วาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2554
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
งิน าตอบแทน มาชิ ภาอง รป รอง วนท้องถิ่น
จานวน

2,404,800 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนใ ้แ
- ประธาน ภาฯ อัตรา ดือนละ 11,220 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 134,640 บาท
- รองประธาน ภาฯ อัตรา ดือนละ 9,180 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 110,160 บาท
- ล าน าร ภาฯ อัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 86,400 บาท
- มาชิ ภาฯ อัตรา ดือนละ 7,200 บาท จานวน 24
อัตรา จานวน 12 ดือน ป็น งิน 2,073,600 บาท
รวม ป็น งิน 2,404,800 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ มท.วาด้วย งิน าตอบแทนนาย อง าร
บริ าร วนตาบล รองนาย อง ารบริ าร วนตาบล ประธาน
ภาอง ารบริ าร วนตาบล รองประธาน ภาอง ารบริ าร
วนตาบล มาชิ ภาอง ารบริ าร วนตาบล ล าน ารนาย
อง ารบริ าร วนตาบล และ ล าน าร ภาอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2554
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล จานวน 9
อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง ปลัดอบต. จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 519,600
บาท งิน ดือน 43,300 บาท
(2) ตาแ นง รองปลัดอบต. จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 475,560
บาท งิน ดือน 39,630บาท
(3) ตาแ นง ัว น้า านั ปลัด จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 342,720
บาท งิน ดือน 28,560บาท
(4) ตาแ นง นั ทรัพยา รบ ล จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 389,400 บาท งิน ดือน 32,450 บาท
(5) ตาแ นง นั วิ ราะ นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 333,600 บาท งิน ดือน 27,800 บาท
(6) ตาแ นง นิติ ร จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 226,080 บาท งิน
ดือน 18,840 บาท
(7) ตาแ นง นั จัด ารงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 210,840 บาท งิน ดือน 17,570 บาท
(8) ตาแ นง จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 357,720 บาท งิน ดือน 29,810
บาท
(9) ตาแ นง จ้าพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 229,200
บาท งิน ดือน 19,100 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

รวม

3,576,720 บาท

จานวน

3,084,720 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

84,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน าตอบแทนพิ ศษราย ดือนใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ดังนี้
(1) ตาแ นงปลัด อบต. (นั บริ ารงานท้องถิ่น ระดับ ลาง) ป็น
งิน าตอบแทนพิ ศษราย ดือนๆละ 7,000 บาท จานวน 12
ดือน ป็น งิน 84,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
งินประจาตาแ นง
จานวน

168,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง องผ้ดารงตาแ นง ดังนี้
(1) งินประจาตาแ นง ปลัด อบต. (นั บริ ารงานท้องถิ่น ระดับ
ลาง) ตั้งไว้ 84,000 บาท พื่อจาย ป็น า งินประจาตาแ นง อง
ผ้ดารงตาแ นงปลัดอง ารบริ าร วนตาบล ในอัตรา ดือน
ละ 7,000 บาท
(2) งินประจาตาแ นง รองปลัด อบต. (นั บริ ารงานท้อง
ถิ่น ระดับต้น) ตั้งไว้ 42,000 บาท พื่อจาย ป็น า งินประจา
ตาแ นง องผ้ดารงตาแ นงรองปลัด อบต. ในอัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท
(3) งินประจาตาแ นง ัว น้า านั ปลัด (อานวย ารท้อง
ถิ่น ระดับต้น) ตั้งไว้ 42,000 บาท พื่อจาย ป็น า งินประจา
ตาแ นง องผ้ดารงตาแ นง ัว น้า านั ปลัด ในอัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธีจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) มื่อวันที่ 8
มษายน 2559 และ งินตอบแทนพิ ศษ ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจาตาแ นง พ.ศ.2535
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

216,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป านั
ปลัด จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นงพนั งาน ับรถยนต ตั้งไว้ 108,000 บาท พื่อจาย
ป็น าตอบแทนราย ดือนในอัตรา ดือนละ 9,000 บาท
(2) ตาแ นงพนั งาน ับรถดับ พลิง ตั้งไว้ 108,000 บาท พื่อ
จาย ป็น าตอบแทนราย ดือนในอัตรา ดือนละ 9,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง

จานวน

24,000 บาท

รวม

2,995,200 บาท

รวม

570,000 บาท

จานวน

380,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งาน
จ้าง จานวน 2 อัตรา ป็นพนั งานจ้างทั่วไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นงพนั งาน ับรถยนต ตั้งไว้ 12,000 บาท พื่อจาย ป็น
า รองชีพชั่ว ราวราย ดือนในอัตรา ดือนละ 1,000 บาท
(2) ตาแ นงพนั งาน ับรถดับ พลิง ตั้งไว้ 12,000 บาท พื่อจาย
ป็น า รองชีพชั่ว ราวราย ดือนในอัตรา ดือนละ 1,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น
1. งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษ จานวน 100,000
บาท
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง
ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
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แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
2. า บี้ยประชม จานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ป็น บี้ยประชม ณะ รรม ารและ ณะอน รรม าร
ตางๆ
- ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า บี้ยประชม รรม าร พ.ศ.2547
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
3. า มนา ณ รรม ารฯ ชน ณะ รรม าร อบ วนทาง
วินัย ณะ รรม าร ้อ ท็จจริง รับผิดทางละ มิด ผ้มี ิทธิได้รับ งิน
ตามระ บียบ ฯ และอื่นๆ จานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งิน า มนา ณ รรม ารฯ ชน ณะ รรม าร
อบ วนทางวินัย ณะ รรม าร ้อ ท็จจริง รับผิดทางละ มิด ผ้มี
ิทธิได้รับ งินตามระ บียบ ฯ และอื่นๆ ซึ่งได้รับ ารแตงตั้งตาม
ฎ มาย ระ บียบ รือ ้อบัง ับในอัตราที่ ฎ มาย า นด
ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวง าร ลังวาด้วย ารจาย งิน มนา ณ ณะ
รรม าร อบ วนวินัย ้าราช าร พ.ศ.2536 ้อ 4,5,6
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย ี่ยว ับ
ารปฏิบัติราช าร อง อปท. พ.ศ.2542 ้อ 6
3) นัง ือ านั งาน อบต. ที่ มท 0809.1/391 ลงวันที่ 19
มีนา ม 2546 รื่อง ารจัดทาทะ บียน รรม าร อบ วนทาง
วินัยพนั งาน วนท้องถิ่น
4) พ.ร.บ. วามรับผิดทางละ มิด อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2539
5) ระ บียบ านั นาย รัฐมนตรีวาด้วย ลั ณฑ ารปฏิบัติ ี่ยว
รับ วามรับผิดทางละ มิด อง จ้า น้าที่ พ.ศ.2539 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติม
6) นัง ือ ระทรวง าร ลังที่ 0406.4/ว 38 ลงวันที่ 28
มษายน 2556 รื่อง ลั ณฑ าร บิ จาย าตอบแทน ณะ
รรม าร
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0804.4/ว2158
ลงวันที่ 20 มษายน 2559 รื่อง ารือ าร บิ จาย า บี้ยประชม
ณะ รรม าร อบ ้อ ท็จจริง วามรับผิดทางละ มิด
4. าตอบแทน ณะ รรม ารดา นิน าร ลือ ตั้งท้องถิ่น และอื่นๆ
ที่ ี่ยว ้อง จานวน 250,000 บาท
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- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ณะ รรม าร ลือ ตั้งวาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ
ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ดที่ มท 0808.2/ว1705
ลงวันที่ 20 มีนา ม 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ ารใช้จาย งิน ะ มและทน ารอง งิน ะ ม ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น พื่อ ป็น าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จานวน

50,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลา องพนั งาน
วนตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ององ ารบริ าร วนตาบล
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
า ชาบ้าน
- พื่อจาย ป็น า ชาบ้านพนั งาน วนตาบลผ้มี ิทธิ บิ า ชา
บ้าน านั ปลัด
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย า ชาบ้าน อง
้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2559
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
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- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วน
ตาบลและ ณะผ้บริ าร
ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่วไป งานบริ าร
ทั่วไป
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ค่าใช้สอย

รวม

1,557,200 บาท

จานวน

517,200 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย พื่อ ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) ารับวาร าร า ย็บ นัง ือ ้าป นัง ือ รายงาน และ ้อ
บัญญัติตางๆ าจ้าง มาบริ ารตางๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท
- พื่อจาย ป็น ารับวาร าร า ย็บ นัง ือ ้าป
นัง ือ รายงาน ้อบัญญัติตางๆ และ าจ้าง มาบริ ารตางๆ
(2) า ชา รื่องถาย อ าร ตั้งไว้ 28,800 บาท
- พื่อจาย ป็น า ชา รื่องถาย อ าร จานวน 1 รื่อง า ชา
ดือนละ 2,400 บาท จานวน 12 ดือน
(3) าจ้าง มาทา วาม ะอาด (แมบ้าน) ตั้งไว้ 99,600 บาท
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารทา วาม ะอาด และงานแม
บ้าน จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือนละ 8,300 บาท
(4) าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานบันทึ ้อมล ตั้งไว้ 99,600
บาท
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานบันทึ
้อมล จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือนละ 8,300 บาท
(5) าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับยามรั ษา วาม งบ
รียบร้อย านั งาน อบต. ตั้งไว้ 99,600บาท
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับยามรั ษา
วาม งบ รียบร้อย านั งาน อบต. จานวน 12 ดือน ในอัตรา
ดือนละ 8,300 บาท
(6) าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ับรถยนต ตั้งไว้ 99,600 บาท
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ับรถ
ยนต จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือนละ 8,300 บาท
(7) าจ้าง มาบริ ารปรับปรง ว็บไซต อง อบต.ยาง ี
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ราช และ าธรรม นียมที่ ี่ยว ้อง จานวน 20,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปรับปรง ว็บไซต อง อบต.ยาง
ี ราช ภายใต้โด มน www.yangsisurach.go.th
(8) า ชาพื้นที่ ว็บไซต อง อบต.ยาง ี ราช และ าธรรม นียม
ที่ ี่ยว ้อง จานวน 10,000 บาท
- พื่อจาย ป็น า ชาพื้นที่ ว็บไซต และ าธรรม นียมที่ ี่ยว
้อง อง อบต.ยาง ี ราช ภายใต้โด
มน www.yangsisurach.go.th
- ป็นไปตาม
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลงวัน
ที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ด และ า าธารณปโภ
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน าร
บริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ้อ 18
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
้อ 18
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร

จานวน

50,000 บาท
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- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ดังนี้
1) าพานพม พานประดับพมดอ ไม้ พานพม งินพมทอง รวย
ดอ ไม้ พวงมาลัย ชอดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ รือพวง
มาลา า รับวางอน าวรีย รือใช้ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม
ฉลิมพระ ียรติในวโร า ตางๆ จานวน 10,000 บาท
2) าใช้จายใน ารจัดประชมราช าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น และใ ้ มายรวมถึง ารประชมราช ารทางไ ลผานดาว
ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน รณีที่มี าร
ประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา ้องประชม าใช้จายอื่นๆที่จา
ป็น ป็นต้น จานวน 20,000 บาท
3. าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา าร า รับ นวยงานอื่น
รือบ ลภายนอ ้าดงาน รือ ยี่ยมชมอง รป รอง วนท้อง
ถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลง าว อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่ง องบริจา ใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่น จานวน 20,000 บาท
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา ทั้งในประ ทศและตางประ ทศ ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั าลงทะ บียน ฯลฯ า รับผ้บริ าร มาชิ
ภาฯ พนั งาน วนตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

จานวน

100,000 บาท
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าใช้จายใน าร ลือ ตั้ง

จานวน

400,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ลือ ตั้งผ้บริ าร
ท้องถิ่น และ มาชิ ภา ท้องถิ่น ตามที่ ณะ รรม าร าร ลือ ตั้ง
า นด รณี รบวาระ ยบ ภา รือ ลือ ตั้งแทนตาแ นงที่
วาง อง อบต. ยาง ี ราช ฯลฯ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
วั ดอป รณ าจัดทาป้ายและบอรด ลือ ตั้ง าใช้จายอื่นๆที่
ี่ยว ้อง ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พ.ร.บ. ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พ.ร.บ.วาด้วย าร ลือ ตั้ง มาชิ ภาท้องถิ่น รือผ้บริ ารท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 171
ลาดับที่ 8
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

โ รง ารจัดงานรัฐพิธี
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานรัฐพิธี
ตางๆ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าจัดซื้อวั ด อป รณ ิ่ง อง
ตางๆที่ใช้ในงานรัฐพิธี ารับรอง า ถานที่จัดงาน าใช้จายใน
ารต แตง จัด ถานที่ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 171
ลาดับที่ 6
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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โ รง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่มประ ิทธิภาพใน ารบริ ารงาน

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารฝึ อบรม พื่อ พิ่ม
ประ ิทธิภาพใน ารบริ ารงาน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
จัดซื้อวั ด อป รณ ิ่ง องตางๆ ารับรอง า ถานที่จัดงาน า
ใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ าวิทยา ร ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 184
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
โ รง ารวันท้องถิ่นไทย
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารวันท้องถิ่นไทย โดย
มี าใช้จายประ อบด้วย ารับรอง าอา าร รื่องดื่ม าจัด
ซื้อวั ด อป รณ ิ่ง องตางๆ า ถานที่จัดงาน าใช้จายใน าร
ต แตง จัด ถานที่ าใช้จายอื่นๆตาม วามจา ป็น ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 171
ลาดับที่ 8
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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โ รง าร ง ริม ณธรรม จริยธรรม และจรรยา ้าราช าร

จานวน

100,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม
ณธรรม จริยธรรม และจรรยา ้าราช าร โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าวิทยา ร ารับรอง าอา าร รื่องดื่ม าจัด
ซื้อวั ด อป รณ ิ่ง องตางๆ ารับรอง า ถานที่จัดงาน าใช้
จายใน ารต แตง จัด ถานที่ าใช้จายอื่นๆตาม วามจา
ป็น ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 182
ลาดับที่ 11
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
าบารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน รถยนต รถจั รยานยนต รื่องปรับ
อา าศ พัดลม โทรศัพท รื่องถาย
อ าร อมพิว ตอร ปริ้น ตอร ฯลฯ ซึ่งอาจชารดระ วางปี
- ป็นไปตาม
1) นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลงวันที่ 15
ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ และอัตรา าใช้จายประ อบ
ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายในลั ษณะ า
ใช้ อย วั ด และ าธารณปโภ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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ค่าวัสดุ

รวม

610,000 บาท

จานวน

150,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งาน ชน ระดาษ รรไ ร ตรา
ยาง แฟ้ม ปา า ดิน อ ธงชาติ ธง ฉลิมพระ ียรติฯ น้าดื่ม
า รับบริ ารประชาชนใน านั งาน ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดไฟฟ้าและวิทย
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน ถาน ปลั๊
ไฟฟ้า รื่องรับ ัญญาณโทรทัศน ลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดงานบ้านงาน รัว

จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ชน ผงซั
ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม้ วาด ถาด แ ้วน้า จานรอง ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
วั ดยานพา นะและ น ง
จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดพา นะและ น ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
รถยนต บาะรถยนต น้ามัน บร ายไมล พลา ตลับล ปน ถัง
น้ามัน ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

300,000 บาท

วั ด านั งาน

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดพา นะและ น ง ชน แบต ตอรี่ ยาง
รถยนต บาะรถยนต น้ามัน บร ายไมล พลา ตลับล ปน ถัง
น้ามัน ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผย
แพร ชน พ ัน ี ฟิลม มมโมรี่ ารด ระดาษ ียน
โป ตอร แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ ทป,แผนซี
ดี) รป ี รือ าวดาที่ได้จา ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว
ทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล มนบอรด ตลับผง มึ มึ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
ค่าสาธารณูปโภค

รวม

258,000 บาท

จานวน

180,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า า รับที่ทา ารอง ารบริ าร วนตาบล
ยาง ี ราช ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี ราช ิจ าร
ประปา ศาล ลั มือง ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
าบริ ารโทรศัพท
จานวน

10,000 บาท

าไฟฟ้า

- พื่อจาย ป็น าบริ ารโทรศัพท / โทร าร า รับ านั งาน
อง ารบริ าร วนตาบลยาง ี ราช และศนยพัฒนา ด็ ล็
ตาบลยาง ี ราช
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
าบริ ารไปรษณีย
- พื่อจาย ป็น าบริ ารไปรษณีย โทร ล ธนาณัติ าจัดซื้อดวง
ตราไปรษณียยา ร า ชาต้ไปรษณีย ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

จานวน

5,000 บาท
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าบริ าร ื่อ ารและโทร มนา ม

จานวน

63,000 บาท

รวม

39,000 บาท

รวม

39,000 บาท

จานวน

2,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้บริ ารอิน ตอร น็ตราย ดือน อง านั งาน
อง ารบริ าร วนตาบลยาง ี ราช และศนยพัฒนา ด็ ล็
ตาบลยาง ี ราช ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
จัดซื้อ ้าอี้ทางาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติ าร-ชานาญ
าร จานวน 1 ตัวๆละ 2,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ทั่ว
ไปตามท้องตลาด
1)โ รง า 5 แฉ ทาด้วยโล ะ มีล้อ ลื่อน มนได้รอบตัว
2) พนั พิง งระดับ ลาง ลัง
3) ที่นั่ง มนได้รอบตัว
4) มีที่ท้าวแ น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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จัดซื้อโต๊ะ มบชา

จานวน

7,500 บาท

จานวน

22,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อโต๊ะ มบชา จานวน 1 ชด โดยมี
ณลั ษณะโดย ัง ป ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั
งบประมาณ ฉบับ ดือน ธันวา ม 2562 น้าที่ 27 ลาดับ
ที่ 10.13
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
รภัณฑ อมพิว ตอร
จัดซื้อ อมพิว ตอรโน๊ตบ๊ า รับงานประมวลผล
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน้ตบ๊ า รับงาน
ประมวลผล จานวน1 ชด ๆละ 22,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้น
ฐาน ตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ฉบับ
ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณวันที่ 12 พฤษภา ม 2563
น้าที่ 6 ลาดับที่ 12
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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จัดซื้อ รื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
(Ink Tank Printer)

จานวน

7,500 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

55,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

55,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

25,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพMultifunction แบบฉีด มึ
พร้อมติดตั้งถัง มึ (Ink Tank Printer) จานวน 1 รื่อง ๆ
ละ 7,500 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑรา า ลาง
และ ณลั ษณะพื้นฐาน อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ
ศรษฐ ิจและ ัง ม ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณวัน
ที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 18 ลาดับที่ 50
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

งินอด นน วนราช าร
โ รง าร นับ นนศนยปฏิบัติ ารรวมชวย ลือประชาชนอา ภอ
ยาง ี ราช
- พื่อจาย ป็น งินอด นน าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร นับ
นนศนยปฏิบัติ ารรวมชวย ลือประชาชนอา ภอยาง ี ราช
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
โ รง ารจัดงานรัฐพิธีอา ภอยาง ี ราช
- พื่อจาย ป็น งินอด นน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงาน
รัฐพิธีอา ภอยาง ี ราช
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
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โ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปญ ายา พติดอา ภอยาง ี ราช
- พื่อจาย ป็น งินอด นน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ัน
และแ ้ไ ปญ ายา พติดอา ภอยาง ี ราช
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในในแผนบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล จานวน 5
อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง ผ้อานวย าร อง ลัง จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 448,920 บาท งิน ดือน 37,410 บาท
(2) ตาแ นง นั วิชา ารจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 199,200 บาท งิน ดือน 16,600 บาท
(3) ตาแ นง จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 335,520 บาท งิน ดือน 27,960บาท
(4) ตาแ นง จ้าพนั งาน าร ลัง จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 149,640 บาท งิน ดือน 12,470 บาท
(5) ตาแ นง จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 162,000
บาท งิน ดือน 13,500 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารทั่วไป

จานวน

10,000 บาท

รวม

2,297,040 บาท

รวม

1,698,240 บาท

รวม

1,698,240 บาท

จานวน

1,295,280 บาท
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งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

31,080 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวแ พนั งาน วน
ตาบล จานวน 2 อัตรา ใ ้แ พนั งาน วนตาบล ดังนี้
(1) จ้าพนั งาน าร ลัง จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 21,300
บาท งิน า รองชีพ ดือนละ 1,775 บาท
(2) จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 9,780 บาท งิน า
รองชีพ ดือนละ 815บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประจาตาแ นง องผ้ดารงตาแ นง ดังนี้
(1) งินประจาตาแ นง นั บริ ารงาน ลัง (อานวย าร ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 42,000 บาท พื่อจาย ป็น า งิน
ประจาตาแ นง องผ้ดารงตาแ นงนั บริ ารงาน ลัง ในอัตรา
ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธีจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) มื่อวันที่ 8
มษายน 2559 และ งินตอบแทนพิ ศษ ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจาตาแ นง พ.ศ.2535
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

287,040 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง ( าตอบแทนราย
ดือน) ใ ้แ พนั งานจ้าง จานวน 2 อัตรา ป็นพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 143,520 บาท พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนในอัตรา
ดือนละ 11,960 บาท
(2) ตาแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 143,520 บาท พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนในอัตรา
ดือนละ 11,960 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

42,840 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่มตางๆ องพนั งานจ้าง ( า รองชีพชั่ว
ราว) ใ ้แ พนั งานจ้าง จานวน 2 อัตรา ป็นพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 2 อัตรา
(1) ตาแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จานวน 1
อัตรา ตั้งไว้ 21,420 บาท พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราวใน
อัตรา ดือนละ 1,785 บาท
(2) ตาแ นง ผ้ชวย จ้าพนั งานพั ด จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 21,420 บาท พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพชั่ว ราวในอัตรา
ดือนละ 1,785 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารงานทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง

น้า : 23/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

งบดาเนินงาน

รวม

588,800 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน าร
ปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวีลประจาปี)
- ป็นไปตามระ บียบ มท.วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎตามแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ล จ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ มท.วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษา
บตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 3 ) พ.ศ.2549
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
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ค่าใช้สอย

รวม

408,800 บาท

จานวน

318,800 บาท

จานวน

70,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็นรายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ตั้งไว้ 318,800
บาท ดังนี้
1) พื่อจาย ป็น า ย็บ นัง ือ าป นัง ือ าจ้าง
มาบริ ารตางๆ และอิ่นๆที่จา ป็น ตั้งไว้ 20,000 บาท
2) พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงานจดมาตรวัดน้า ตั้ง
ไว้ 99,600 บาท
3) พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับงาน
ธร ารและงาน ารบรรณ ตั้งไว้ 99,600 บาท
4) พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับ าร ็บ
งิน าน้าประปา, า ยะ และงานที่ได้รับมอบ มาย ตั้งไว้ 99,600
บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา ทั้งในประ ทศและตางประ ทศ ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั าลงทะ บียน ฯลฯ า รับผ้บริ าร มาชิ
ภาฯ พนั งาน วนตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
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าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

20,000 บาท

รวม

120,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

70,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งาน ชน ใบ ร็จรับ งิน
ตางๆ ระดาษ รรไ ร ตรายาง แฟ้ม ปา า ดิน อ และแบบ
พิมพ ี่ยว ับระบบบัญชี องอบต. ป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาและ ผย
แพร ชน พ ัน ี ฟิลม มมโมรี่ ารด ระดาษ ียน
โป ตอร แถบบันทึ ียง รือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอ ทป,แผนซี
ดี) รป ี รือ าวดาที่ได้จา ารล้าง อัด ยาย ภาพถายดาว
ทียม ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
วั ด อมพิว ตอร
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน รถยนต รถจั รยานยนต รื่องปรับ
อา าศ พัดลม โทรศัพท รื่องถาย
อ าร อมพิว ตอร ปริ้น ตอร ฯลฯ ซึ่งอาจชารดระ วางปี
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล มนบอรด ตลับผง มึ มึ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

10,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

346,000 บาท

รวม

346,000 บาท

รวม

80,000 บาท

จานวน

80,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ ้าอี้ทางานระดับปฏิบัติ าร-ชานาญ าร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติ าร - ชานาญ
าร จานวน 5 ตัว ๆละ 2,000 บาทโดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ทั่ว
ไปตามท้องตลาด
1)โ รง า 5 แฉ ทาด้วยโล ะ มีล้อ ลื่อน มนได้รอบตัว
2) พนั พิง งระดับ ลาง ลัง
3) ที่นั่ง มนได้รอบตัว
4) มีที่ท้าวแ น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงานบริ ารทั่ว
ไป งานบริ ารงาน ลัง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทน ารปฏิบัติงาน อง
มาชิ อปพร. อบต.ยาง ี ราช ที่ปฏิบัติ น้าที่ตาม า ั่งผ้อานวย
ารศนย อปพร.อบต.ยาง ี ราช
- ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร บิ าใช้จายใ ้แ อา า
มั รป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ
.ศ.2560
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภายใน
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ค่าใช้สอย

รวม

236,000 บาท

จานวน

216,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ดังนี้
(1) าจ้าง มาบริ าร ี่ยว ับงานป้อง ันและบรร ทา าธารณ
ภัย ตั้งไว้ 216,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร ี่ยว ับงานป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย จานวน 2 อัตรา จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือน
ละ 9,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภายใน
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารป้อง ันและลดอบัติ ตทางถนนชวง ทศ าล
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันและลด
อบัติ ตทางถนนชวง ทศ าล ชน าป้าย าวั ด อป รณ า
อา ารวางและ รื่องดื่ม ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พ.ร.บ. ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 172
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภายใน
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ค่าวัสดุ

รวม

30,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

รวม

258,200 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

250,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000 บาท

จานวน

30,000 บาท

วั ดยานพา นะและ น ง
- พื่อจาย ป็น าวั ดยานพา นะและ น ง ชน ระจ โ ้ง
มน ล็อ พวงมาลัย ัญญาณไฟ ระพริบ ัญญาณไฟฉ ฉิน รวย
จราจร แผง ั้นจราจร ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารรั ษา วาม งบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ันอั ีภัย
- พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ัน
อั ีภัย ชน าป้าย าตอบแทนวิทยา ร าอา ารและ รื่อง
ดื่ม าวั ด อป รณ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พ.ร.บ. ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 172
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอั ีภัย

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง ารฝึ อบรมจัดตั้งชดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติประจาอง ร จานวน
ป รอง วนท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ อบรมจัดตั้งชดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติประจาอง รป รอง วนท้องถิ่น ชน า
ป้าย าวิทยา ร าอา ารและ รื่องดื่ม าวั ด อป รณ ป็น
ต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พ.ร.บ. ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม
ติม รั้งที่ 2 น้าที่ 19 ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอั ีภัย

น้า : 29/105

100,000 บาท
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โ รง ารฝึ อบรม พิ่มประ ิทธิภาพ มาชิ อปพร.

จานวน

70,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายตามโ รง ารฝึ ซ้อมแผนป้อง ัน
อั ีภัย ชน าป้าย าตอบแทนวิทยา ร าอา ารและ รื่อง
ดื่ม าวั ด อป รณ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พ.ร.บ. ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติ า นดแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจใ ้
แ อง รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ.2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ดินทางไปราช าร อง
จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 3) พ
.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 173
ลาดับที่ 5
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอั ีภัย
ค่าวัสดุ
วั ด รื่องดับ พลิง
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด รื่องดับ พลิง ชน ถังดับ พลิง ล
บอลดับ พลิง ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอั ีภัย
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

8,200 บาท

รวม

8,200 บาท

จานวน

8,200 บาท

รวม

1,064,940 บาท

รวม

675,840 บาท

รวม

675,840 บาท

จานวน

435,720 บาท

รภัณฑ าร ษตร
าจัดซื้อ รื่อง บน้าแบบ อยโ ง
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง บน้าแบบ อยโ ง รื่องยนต
บนซิน บน้าได้ 1,000 ลิตรตอนาที นาด 5 แรงม้า จานวน 1
รื่อง ๆละ 8,200 บาท โดยมี ณลั ษณะ ัง ป ตาม ณฑ
บัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ านั งบประมาณ ฉบับ ดือน
ธันวา ม พ.ศ.2562 น้าที่ 6 ้อ 2.6.1
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารรั ษา วาม งบ
ภายใน งานป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนและระงับอั ีภัย
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล จานวน 1
อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง นั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 435,720
บาท งิน ดือน 36,310 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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าตอบแทนพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง ( าตอบแทนราย
ดือน) ใ ้แ พนั งานจ้าง จานวน 1 อัตรา ป็นพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง ผ้ชวยนั วิชา ารศึ ษา จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 240,120 บาท พื่อจาย ป็น าตอบแทนราย ดือนในอัตรา
ดือนละ 20,010 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท
0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น
- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี)
- ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

จานวน

240,120 บาท

รวม

379,600 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

299,600 บาท

จานวน

219,600 บาท

- พื่อจาย พื่อ ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ดังนี้
(1) าจ้าง มาบริ ารรถรับ งนั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล
ยาง ี ราช ตั้งไว้ 120,000 บาท พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร
รถรับ งนั รียนศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวน 12
ดือน ในอัตรา ดือนละ 10,000บาท
(2) าจ้าง มาบริ ารบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับยามรั ษา วาม
งบ รียบร้อยศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี ราช ตั้งไว้ 99,600
บาท พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับ
ยามรั ษา วาม งบ รียบร้อยศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี
ราช จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือนละ 8,300 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดประชมราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น และใ ้ มายรวมถึง ารประชมราช ารทาง
ไ ลผานดาว ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน
รณีที่มี ารประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา ้องประชม าใช้
จายอื่นๆที่จา ป็น ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
้อ 11
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา

น้า : 34/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

60,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา ทั้งในประ ทศและตางประ ทศ ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั าลงทะ บียน ฯลฯ า รับ พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
าบารงรั ษาและซอมแซม
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน โน๊ตบ๊ อมพิว ตอร ปริ้น ตอร ฯลฯ ซึ่งอาจ
ชารดระ วางปี
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
ค่าวัสดุ

รวม

70,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั
งาน ชน ระดาษ รรไ ร แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
วั ดงานบ้านงาน รัว
จานวน

40,000 บาท

วั ด านั งาน

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดงานบ้านงาน รัว ชน ผ้าถพื้นแปรง ี
ฟน ด็ จลล้างมือ ผงซั ฟอ บ น้ายาดับ ลิ่น แปรง ไม้
วาด ถาด แ ้วน้า จานรอง ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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วั ด อมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

รวม

9,500 บาท

รวม

9,500 บาท

จานวน

5,500 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ล็ แบบ 2 บาน จานวน 1 ลัง โดย
มี ณลั ษณะพื้นฐาน ตามบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ รมบัญชี
ลาง ฉบับ ดือน ธันวา ม 2562 น้าที่ 27 ลาดับที่ 10.14.1
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
โ รงจัดซื้อ ้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติ าร-ชานาญ าร
จานวน

4,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล มนบอรด ตลับผง มึ มึ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อต้ ล็ แบบ 2 บาน

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติ าร-ชานาญ
าร จานวน 2 ตัวๆละ 2,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ทั่ว
ไปตามท้องตลาด
1)โ รง า 5 แฉ ทาด้วยโล ะ มีล้อ ลื่อน มนได้รอบตัว
2) พนั พิง งระดับ ลาง ลัง
3) ที่นั่ง มนได้รอบตัว
4) มีที่ท้าวแ น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน าร
ศึ ษา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ารศึ ษา
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

4,166,578 บาท

รวม

1,376,400 บาท

รวม

1,376,400 บาท

จานวน

839,640 บาท

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ ร จานวน 2 อัตรา และ รผ้ดแล
ด็ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ร อัตรา 1 ตั้งไว้ 322,320 บาท จานวน 1 อัตรา อัตรา
ดือนละ 26,860 บาท
(2) ร อัตรา 2 ตั้งไว้ 315,120 บาท จานวน 1 อัตรา อัตรา
ดือนละ 26,260 บาท
(3) รผ้ดแล ด็ อัตรา 1 ตั้งไว้ 202,200 บาท จานวน 1
อัตรา อัตรา ดือนละ 16,850บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลง
วันที่ 21 ม รา ม 2554
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา
งินวิทยฐานะ
- พื่อจาย ป็น งิน าวิทยาฐานะ รชานาญ าร จานวน 1
อัตรา อัตรา ดือนละ 3,500 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลง
วันที่ 21 ม รา ม 2554
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

452,640 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนพนั งานจ้าง จานวน 3 อัตรา ป็น
พนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) อัตรา 1 ตั้งไว้ 158,160 บาท จานวน 1 อัตรา อัตรา ดือน
ละ 13,180 บาท
(2) อัตรา 2 ตั้งไว้ 154,680 บาท จานวน 1 อัตรา อัตรา ดือน
ละ 12,890 บาท
(3) อัตรา 3 ตั้งไว้ 139,800 บาท จานวน 1 อัตรา อัตรา ดือน
ละ 11,650 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลง
วันที่ 21 ม รา ม 2554
- ตั้งจายจา งินอด นน 338,400 บาท ตั้งจายจา งินราย
ได้ 114,240 บาท ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ อน
วัย รียนและประถมศึ ษา
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
จานวน

42,120 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน า รองชีพ องพนั งานจ้าง จานวน 3
อัตรา ป็นพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) อัตรา 1 ตั้งไว้ 7,380 บาท จานวน 1 อัตรา งิน า รองชีพ
อัตรา ดือนละ 615 บาท
(2) อัตรา 1 ตั้งไว้ 10,740 บาท จานวน 1 อัตรา งิน า รองชีพ
อัตรา ดือนละ 895 บาท
(3) อัตรา 1 ตั้งไว้ 24,000 บาท จานวน 1 อัตรา งิน า รองชีพ
อัตรา ดือนละ 2,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0893.4/ว276 ลง
วันที่ 21 ม รา ม 2554
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร

รวม

1,458,178 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รวม

616,600 บาท

จานวน

760 บาท

- พื่อจาย ป็น าชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล รผ้ดแล ล จ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษา องบตรพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา
ค่าใช้สอย
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าพา นะนา ง ด็ ไป ถานพยาบาล
- พื่อจาย ป็น าพา นะนา ง ด็ ไป ถานพยาบาล ฉลี่ยอัตรา น
ละ 10 บาท/ปี ( ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2563) ราย
ละ อียด ดังนี้
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวนนั รียน 76
น ได้รับ ารจัด รร จานวน 760 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/4110 ลง
วันที่ 14 ร ฎา ม พ.ศ. 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทา
งบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 166
ลาดับที่ 17
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา
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โ รง ารจัดงานวัน ด็ แ งชาติ

จานวน

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานวัน ด็ แ ง
ชาติ อง อบต.ยาง ี ราช โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าจัดซื้อ
วั ด อป รณ วที รื่อง ียง รางวัล ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 164
ลาดับที่ 3
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา
โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าจัด าร รียน จานวน
าร อน องศนยพัฒนา ด็ ล็ )
- พื่อจาย ป็น าจัด าร รียน าร อนศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบล
ยาง ี ราช อัตรา นละ 1,700 บาท/ น/ปี ( ้อมล ณ วันที่ 10
มิถนายน 2563) รายละ อียด ดังนี้
(1) จัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 2 – 5 ปี) ในศนยพัฒนา ด็
ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวนนั รียน 76 น ในอัตรา น
ละ 1,700 บาท/ น/ปี ได้รับจัด รร จานวน
129,200 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม พ.ศ. 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล)
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา

60,000 บาท

129,200 บาท

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา ( าอา าร ลาง จานวน
วันพัฒนา ด็ ล็ )
- พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวันศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี
ราช อัตรา นละ 20 บาท/ น/วัน จานวน 245 วัน ( ้อมลนั
รียน ณ วันที่ 10 มิถนายน 2563) รายละ อียด ดังนี้
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวนนั รียน 76
น อัตรามื้อละ 20 บาท/ น/วัน จานวน 245 วัน ได้รับจัด
อา าร ลางวัน จานวน 372,400บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม พ.ศ. 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 165
ลาดับที่ 11
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา

น้า : 40/105

372,400 บาท

น้า : 41/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร นับ นน าใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา า รับ นับ นน จานวน
าใช้จายใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี
ราช

54,240 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จาย ารจัด าร รียน าร องศนยพัฒนา ด็
ล็ ใน ารจัด ารศึ ษา า รับศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี
ราช ใน ารจัด รร า รับ ด็ ปฐมวัย (อาย 3 – 5 ปี) จานวน 48
น ( ้อมล ณ วันที่ 10 มิถนายน 2563) รายละ อียด ดังนี้
1) า นัง ือ รียน ( า รับ ด็ 3 – 5 ปี) ศนยพัฒนา ด็ ล็
ตาบลยาง ี ราช จานวน 48 น อัตรา 200 บาท/ น/ปี ได้รับ
จัด รร จานวน 9,600 บาท
2) าอป รณ าร รียน ( า รับ ด็ 3 – 5 ปี) ศนยพัฒนา ด็
ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวน 48 น อัตรา 200
บาท/ น/ปี ได้รับจัด รร จานวน 9,600 บาท
3) า รื่องแบบนั รียน ( า รับ ด็ 3 – 5 ปี) ศนยพัฒนา ด็
ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวน 48 น อัตรา 300
บาท/ น/ปี ได้รับจัด รร จานวน 14,400 บาท
4) า ิจ รรมพัฒนาผ้ รียน ( า รับ ด็ 3 – 5 ปี) ศนยพัฒนา
ด็ ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวน 48 น อัตรา 430
บาท/ น/ปี ได้รับจัด รร จานวน 20,640 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม พ.ศ. 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล)
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งานระดับ
อนวัย รียนและประถมศึ ษา
ค่าวัสดุ
าอา าร ริม (นม)
- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม (นม) โรง รียน ดังนี้
1) าอา าร ริม (นม) โรง รียน ัง ัด พฐ ตั้งไว้ 685,189
บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม (นม) ใ ้ ับโรง รียน ัง ัด พฐ
. อัตรา นละ 7.82 บาท/ น/วัน จานวน 260 วัน ( ้อมล ณ วัน

รวม

831,578 บาท

จานวน

831,578 บาท

น้า : 42/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

ที่ 10 มิถนายน 2563) รายละ อียด ดังนี้
(1) โรง รียนบ้าน นอง นอง จานวนนั รียน ตั้งแต ด็ ล็ - ป
.6 จานวน 47 น ได้รับจัด รรอา าร ริม (นม) จานวน 95,560
บาท
(2) โรง รียนบ้าน นองแปน จานวนนั รียน ตั้งแต ด็ ล็ - ป
.6 จานวน 33 น ได้รับจัด รรอา าร ริม (นม) จานวน 67,096
บาท
(3) โรง รียนบ้านแวงยาง ดตะ ้ จานวนนั รียน ตั้งแต ด็
ล็ - ป.6 จานวน 66 น ได้รับจัด รรอา าร
ริม (นม) จานวน 134,191 บาท
(4) โรง รียนชมชนบ้านยาง ี ราช จานวนนั รียน ตั้งแต ด็
ล็ - ป.6
จานวน 187 น ได้รับจัด รร
อา าร ริม (นม) จานวน 380,208 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 166
ลาดับที่ 14
2) าอา าร ริม (นม) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตั้งไว้ 154,523
บาท
- พื่อจาย ป็น าอา าร ริม (นม) ใ ้ ับศนยพัฒนา ด็
ล็ อัตรา นละ 7.82 บาท/ น/วัน จานวน 260 วัน ( ้อมล ณ
วันที่ 10 มิถนายน 2563) รายละ อียด ดังนี้
(1) ศนยพัฒนา ด็ ล็ ตาบลยาง ี ราช จานวนนั รียน 76
น ได้รับจัด รรอา าร ริม (นม) จานวน 154,523 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0816.2/ว4110
ลงวันที่ 14 ร ฎา ม พ.ศ. 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัด
ทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่วไปด้าน ารศึ ษา อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
( ฉพาะ ทศบาลตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล)
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 166
ลาดับที่ 13
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา

งบเงินอุดหนุน

รวม

1,332,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,332,000 บาท

น้า : 43/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

งินอด นน วนราช าร
าอา าร ลางวันโรง รียน ัง ัด พฐ.
- พื่อจาย ป็น าอา าร ลางวันโรง รียน ัง ัด พฐ. อัตรา มื้อ
ละ 20 บาท/ น/มื้อ จานวน 200วัน รายละ อียด ดังนี้
(1) โรง รียนบ้าน นอง นอง จานวนนั รียน ตั้งแต ด็ ล็ – ป
.6 จานวน 47 น ได้รับ ารจัด รรอา าร ลางวัน 188,000 บาท
(2) โรง รียนบ้าน นองแปน จานวนนั รียน ตั้งแต ด็ ล็ – ป
.6 จานวน 33 น ได้รับ ารจัด รรอา าร ลางวัน 132,000 บาท
(3) โรง รียนบ้านแวงยาง ดตะ ้ จานวนนั รียน ตั้งแต ด็
ล็ – ป.6 จานวน 66 น ได้รับ ารจัด รรอา าร ลาง
วัน 264,000 บาท
(4) โรง รียนชมชนบ้านยาง ี ราช จานวนนั รียน ตั้งแต ด็
ล็ – ป.6 จานวน 187 น ได้รับ ารจัด รรอา าร ลาง
วัน 748,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท
0816.2/ว4110 ลงวันที่ 14 ร ฎา ม พ.ศ. 2563 รื่อง ซั
ซ้อมแนวทาง ารจัดทางบประมาณรายจายรองรับ งินอด นนทั่ว
ไปด้าน ารศึ ษา ององ รป รอง วนท้องถิ่น ประจาปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2564
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 166
ลาดับที่ 10
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฏในแผนงาน ารศึ ษา งาน
ระดับ อนวัย รียนและประถมศึ ษา

จานวน

1,332,000 บาท

น้า : 44/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

รวม

1,844,860 บาท

รวม

754,860 บาท

รวม

754,860 บาท

จานวน

691,560 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล จานวน 3
อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง นั บริ ารงาน าธารณ (อานวย าร ระดับ
ต้น) จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 342,720 บาท งิน ดือน 28,560
บาท
(2) ตาแ นง นั วิชา าร ิ่งแวดล้อม จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 199,200 บาท งิน ดือน 16,600 บาท
(3) ตาแ นง จ้าพนั งาน าธารณ จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 149,640 บาท งิน ดือน 12,470 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน
จานวน

21,300 บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว องพนั งาน วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา
(1) จ้าพนั งาน าธารณ จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 21,300
บาท งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราว ดือนละ 1,775 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ

น้า : 45/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

รวม

800,200 บาท

รวม

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี)
- ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน าธารณ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประตาแนง นั บริ ารงาน าธารณ จานวน 1
อัตรา อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธีจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) มื่อวันที่ 8
มษายน 2559 และ งินตอบแทนพิ ศษ ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจาตาแ นง พ.ศ.2535
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน าธารณ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ

น้า : 46/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

ค่าใช้สอย

รวม

610,200 บาท

จานวน

199,200 บาท

- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ าร ดังนี้
(1) าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับงาน
ธร าร จานวน 12 ดือน ในอัตรา ดือนละ 8,300 บาท
(2) าจ้าง มาบริ ารปฏิบัติงาน ี่ยว ับผ้ชวย จ้าพนั งาน
าธารณ จานวน 12 ดือน อัตรา ดือนละ 8,300 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน าธารณ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดประชมราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น และใ ้ มายรวมถึง ารประชมราช ารทาง
ไ ลผานดาว ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน
รณีที่มี ารประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา ้องประชม าใช้
จายอื่นๆที่จา ป็น ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
้อ 11
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน าธารณ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา ทั้งในประ ทศและตางประ ทศ ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั าลงทะ บียน ฯลฯ า รับ พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน าธารณ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
โ รง าร นึ่งบ้าน นึ่งบอรับน้าฝน/น้า ีย
จานวน

100,000 บาท

- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร นึ่งบ้าน นึ่งบอ รับ
น้าฝน/น้า ีย โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร าอา าร
วาง าตอบแทนวิทยา ร าวั ด-อป รณ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 180
ลาดับที่ 14
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง ารตรวจมาตรฐาน พิ่มประ ิทธิภาพ า รับผ้ประ อบ ิจ ารที่ จานวน
ป็นอันตรายตอ ภาพ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารโ รง ารตรวจ
มาตรฐาน พิ่มประ ิทธิภาพ า รับผ้ประ อบ ิจ ารที่ ป็น
อันตรายตอ ภาพ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าตอบแทน
วิทยา ร าตอบแทน จ้า น้าที่ออ ตรวจ าใช้จายใน ารจัด
ประชม าอา ารวาง าอา าร ลางวัน ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พ.ร.บ. ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 162
ลาดับที่ 21
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ

น้า : 48/105

10,000 บาท
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โ รง ารตรวจมาตรฐานร้าน ้า รานอา าร แผงลอย ร้านชา ียง
ม ียงวัว

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารตรวจมาตรฐานร้าน
้า ร้านอา าร แผงลอย ร้านชา ียง ม ียงวัว โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าตอบแทนวิทยา ร าอา าร ลางวัน าอา าร
วาง าวั ด-อป รณ าชดตรวจ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พ.ร.บ. ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ.2537
และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร ดินทาง
ไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 161
ลาดับที่ 14
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
โ รง ารบริ ารผ้ป่วยฉ ฉิน อนถึงโรงพยาบาล (EMS)
จานวน

216,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารบริ ารผ้ป่วยฉ ฉิน
อนถึงโรงพยาบาล (EMS) โดยมี าใช้จายประ อบด้วย
(1) าจ้าง มาบริ าร ี่ยว ับ ารแพทยฉ ฉิน จานวน 2
อัตรา ในอัตรา ดือนละ 9,000 บาท รวม ป็น งิน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 162
ลาดับที่ 16
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน าธารณ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
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าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

40,000 บาท

รวม

170,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งาน ชน ระดาษ รรไ ร ตรา
ยาง แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
วั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จานวน

40,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน า ชื้อ
พลิง น้ามัน ชื้อ พลิง น้ามันผ มยาฉีดพนยง ระป๋องแ ๊ พื่อ
ป้อง ันโร ไ ้ ลือดออ ฯลฯ
-ตั้ งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จานวน

80,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน จัด
ซื้อ าร มี าจัดล น้ายงลาย ทรายอะ บต ป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
วั ดโฆษณาและ ผยแพร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน รถยนต รถจั รยานยนต รื่องปรับ
อา าศ พัดลม โทรศัพท รื่องถาย
อ าร อมพิว ตอร ปริ้น ตอร ฯลฯ ซึ่งอาจชารดระ วางปี
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน าธารณ งานบริ าร
ทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
ค่าวัสดุ
วั ด านั งาน

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดโฆษณาแล ผยแพร ชน ป้ายประชา
ัมพันธ ป้ายรณรง ตางๆ แผนพับ ปอรตโฆษณา ป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
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วั ด อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล มนบอรด ตลับผง มึ มึ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

20,000 บาท

รวม

29,800 บาท

รวม

29,800 บาท

จานวน

3,500 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อ ้าอี้ทางานระดับอานวย าร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน ระดับอานวย าร จานวน 1
ตัวๆละ 3,500 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
1)โ รง า 5 แฉ ทาด้วยโล ะ มีล้อ ลื่อน มนได้รอบตัว
2) มี นาดไมน้อย วา 55 x60 x75 ซม.
3) ที่นั่งและพนั พิงบฟองน้า ้มด้วยวั ด นัง ทียม ีดา
4) วั ดปิดด้าน ลังพนั พิงและที่นั่ง ้มด้วยวั ดชนิด ดียว ับ
ที่นั่งและพนั พิง
5) พนั พิง งระดับศรีษะ
6) ที่นั่ง มนได้รอบตัว
7) มีที่ท้าวแ น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎตามแผนงาน าธารณ
งานบริ ารงานทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
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รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน๊ตบ๊ า รับงานประมวลผล

จานวน

22,000 บาท

าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank จานวน
Printer)

4,300 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน้ตบ๊ า รับงาน
ประมวลผล จานวน1 ชด โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑ
รา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 6 ลาดับที่ 12
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ

- พื่อ ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 รื่อง ๆละ 4,300 บาท
โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะ
พื้นฐาน อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ
ัง ม ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณวันที่ 12
พฤษภา ม 2563 น้าที่ 15 ลาดับที่ 42
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ

น้า : 53/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

งบเงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

260,000 บาท

จานวน

260,000 บาท

รวม

1,188,280 บาท

รวม

998,280 บาท

รวม

998,280 บาท

จานวน

707,640 บาท

งินอด นน อ ชน
งินอด นนโ รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ มลฐาน
- พื่อจาย ป็น งินอด นนโ รง ารตามพระราชดาริด้าน าธารณ
มลฐาน จานวน 260,000 บาท จานวน 13 มบ้าน ๆ
ละ 20,000 บาท
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 160
ลาดับที่ 5
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฎในแผนงาน าธารณ
งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าธารณ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล จานวน 2
อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง ผ้อานวย าร อง วั ดิ าร ัง ม (นั บริ ารงาน
วั ดิ าร ัง ม) จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 396,000 บาท งิน
ดือน 33,000 บาท
(2) ตาแ นง นั พัฒนาชมชน จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 311,640
บาท งิน ดือน 25,970 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารบ ล ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
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งินประจาตาแ นง

จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประตาแนง นั บริ ารงาน วั ดิ าร
ัง ม (อานวย ารท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา อัตรา ดือน
ละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธีจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) มื่อวันที่ 8
มษายน 2559 และ งินตอบแทนพิ ศษ ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจาตาแ นง พ.ศ.2535
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
าตอบแทนพนั งานจ้าง
จานวน

248,640 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง จานวน 1
อัตรา ป็นพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผ้ชวยนั พัฒนาชมชน ตั้งไว้ 248,640 บาท
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ ผ้ชวยนั พัฒนาชมชน จานวน 1
อัตรา าตอบแทน ดือนละ 20,720 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารบ ล ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
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งบดาเนินงาน

รวม

140,000 บาท

รวม

35,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี)
- ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
งินชวย ลือบตร
จานวน

20,000 บาท

ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ล จ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
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ค่าใช้สอย

รวม

75,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย พื่อ ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน า
นัง ือ ้าป นัง ือ าจ้าง มาตางๆ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดประชมราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น และใ ้ มายรวมถึง ารประชมราช ารทาง
ไ ลผานดาว ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน
รณีที่มี ารประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา ้องประชม าใช้
จายอื่นๆที่จา ป็น ป็นต้น
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา ทั้งในประ ทศและตางประ ทศ ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั าลงทะ บียน ฯลฯ า รับผ้บริ าร มาชิ
ภาฯ พนั งาน วนตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
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าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

10,000 บาท

รวม

30,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งาน ชน ใบ ร็จรับ
งิน ระดาษ รรไ ร ตรายาง แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
วั ด อมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน รถยนต รถจั รยานยนต รื่องปรับ
อา าศ พัดลม โทรศัพท รื่องถาย
อ าร อมพิว ตอร ปริ้น ตอร ฯลฯ ซึ่งอาจชารดระ วางปี
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล มนบอรด ตลับผง มึ มึ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

50,000 บาท

รวม

50,000 บาท

จานวน

6,000 บาท

จานวน

22,000 บาท

รภัณฑ านั งาน
้าอี้ทางาน
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ ้าอี้ทางาน ระดับปฏิบัติ าร-ชานาญ
าร จานวน 3 ตัวๆละ 2,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ทั่ว
ไปตามท้องตลาด
1)โ รง า 5 แฉ ทาด้วยโล ะ มีล้อ ลื่อน มนได้รอบตัว
2) พนั พิง งระดับ ลาง ลัง
3) ที่นั่ง มนได้รอบตัว
4) มีที่ท้าวแ น
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน้ตบ๊
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอรโน้ตบ๊ า รับงาน
ประมวลผล จานวน 1 ชด ๆละ 22,000 บาท โดยมี ณลั ษณะ
พื้นฐาน ตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ฉบับ
ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณวันที่ 12 พฤษภา ม 2563
น้าที่ 16 ลาดับที่ 12
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ
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าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบ1
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
ชด ๆละ 22,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ตาม ณฑ
รา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล
พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ
วันที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 3- 4 ลาดับที่ 7
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ัง ม
ง ราะ งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ ัง ม ง ราะ

จานวน

22,000 บาท
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

100,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

100,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

100,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารพัฒนาบทบาท ตรีแมบ้านตาบลยาง ี ราช
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารพัฒนาบทบาท
ตรีแมบ้านตาบลยาง ี ราช โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม วิทยา ร าป้ายและ าวั ด
อป รณที่จา ป็น ป็นต้น
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 167
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม ง ราะ งาน
วั ดิ ารและ ัง ม ง ราะ

น้า : 61/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร ง ริม นับ นน ารทอ ื่อจา พืช
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริม นับ
นน ารทอ ื่อจา พืช ใ ้ ับผ้อยา จน ผ้ด้อยโอ า ประชาชน
ในพื้นที่ตาบลยาง ี ราช โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
อา าร าอา ารวางและ รื่องดื่ม วิทยา ร าป้ายและ าวั ด
อป รณที่จา ป็น ป็นต้น
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 176
ลาดับที่ 17
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม ง ราะ งาน
วั ดิ ารและ ัง ม ง ราะ

จานวน

20,000 บาท

น้า : 62/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร ง ริมอาชีพ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ง ริมอาชีพใ ้ ับ
ผ้ด้อยโอ า ทาง ัง มในพื้นที่ตาบลยาง ี ราช โดยมี าใช้จาย
ประ อบด้วย าอา าร าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม วิทยา ร าป้ายและ าวั ดอป รณที่จา ป็น ป็นต้น
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 167
ลาดับที่ 4
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม ง ราะ งาน
วั ดิ ารและ ัง ม ง ราะ

จานวน

20,000 บาท

น้า : 63/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง ารอบรมอาชีพด้านชาง
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรมอาชีพด้าน
ชางใ ้ ับผ้พิ ารและผ้ดแล นพิ าร ประชาชนในพื้นที่ตาบลยาง
ี ราช โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร าอา ารวาง
และ รื่องดื่ม วิทยา ร าป้ายและ าวั ดอป รณที่จา ป็น ป็น
ต้น
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 166
ลาดับที่ 19
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม ง ราะ งาน
วั ดิ ารและ ัง ม ง ราะ

จานวน

20,000 บาท

น้า : 64/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง ารอบรมอาชีพใ ้ผ้ งอาย
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นิน โ รง ารอบรมอาชีพใ ้ผ้ ง
อายใน ตพื้นที่ตาบลยาง ี ราช ใ ้มีรายได้ ามารถพึ่งพา โดย
มี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม วิทยา ร าป้ายและ าวั ดอป รณที่จา ป็น ป็นต้น
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 และแ ้ไ พิ่ม ติม(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 167
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ัง ม ง ราะ งาน
วั ดิ ารและ ัง ม ง ราะ

จานวน

20,000 บาท

น้า : 65/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,408,000 บาท

งบลงทุน

รวม

1,408,000 บาท

รวม

1,408,000 บาท

จานวน

98,800 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
า อ ร้าง ิ่ง าธารณปโภ
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน มที่ 1
บ้านยาง ี ราช

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน ม
บ้าน มที่ 1 บ้านยาง ี ราช ถนน าย ้าง นองโพด ไป ชื่อมโรง
อัดป๋ยผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 44.00 มตร นา 0.15
มตร ลงดินถมไ ลทางทั้ง 2 ้างๆละ 0.50 มตร รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 176.00 ตาราง มตร(ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565 น้าที่ 49 ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน มที่ 10 จานวน
บ้านโพธิ์ชัย
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน ม
บ้าน มที่ 10 บ้านโพธิ์ชัย ถนน ายบ้านนาย วั ดิ์ ีมวงงาม ถึง
ถนน อน รีต ริม ล็ บ้านโนนแ ตตาบลบ้าน ตอจา
ถนน อน รีต ริม ล็ ดิม ผิวจราจร ว้าง 4.00
มตร ยาว 48.00 มตร นา 0.15 มตร ไมมีไ ลทาง รือมี
พื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 192.00 ตาราง มตร (ตามแบบที่ อบต
. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 62
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

98,400 บาท

น้า : 66/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน มที่ 11
บ้าน นองวัด

จานวน

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน ม
บ้าน มที่ 11 ถนน าย อน รีต ริม ล็ วัด นอง นอง ถึง
ดอน มร ตอจา ถนน อน รีต ริม ล็ ดิม ผิวจราจร
ว้าง 3.00 มตร ยาว 55.00 มตร นา 0.15 มตร.ไมมีไ ล
ทาง รือมีพื้น
ที่ อ ร้างไมน้อย วา 165.00 ตาราง มตร (ตามแบบที่ อบต
. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 66
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน มที่ 13 จานวน
บ้านศรี วั ดิ์
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน ม
บ้าน มที่ 13 บ้านศรี วั ดิ์ จา ถนน อน รีต ริม ล็ ดิมไป
บ้านนางปราณี ทองชา ผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 40.00
มตร นา 0.15 มตร ไมมีไ ลทาง รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย
วา 160.00 ตาราง มตร (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 68
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

92,000 บาท

90,600 บาท

น้า : 67/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน มที่ 3
บ้าน นอง อ

จานวน

90,500 บาท

จานวน

99,600 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน ม
บ้าน มที่ 3 บ้าน นอง อ ถนน ายท้ายบ้าน ตอจา ถนน
อน รีต ริม ล็ ดิม ผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 38.00
มตร นา 0.15 มตร ลงดินถมไ ลทางทั้ง อง ้างๆละ 0.50
มตร พร้อมปี ชื่อมบล็อ อน วิร ไมน้อย วา 7 ตาราง
มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างรวมไมน้อย วา159.00 ตาราง
มตร (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน มที่ 8
บ้าน นอง นอง
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนนอน รีต ริม ล็ ภายใน ม
บ้าน มที่ 8 บ้าน นอง นอง
ถนน าย ้าง นอง นองไป
โรง ีชมชนบ้าน นอง นองตอจา ถนน อน รีต ริม ล็
ดิม ผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 47.00 มตร นา 0.15
มตร ลงดินถมไ ลทางทั้ง 2 ้างๆละ 0.50 มตร รือมีพื้นที่ อ
ร้างไมน้อย วา 188.00 ตาราง มตร พร้อมวางทอระบายน้า
อน รีต นาด 0.40 x 1.00 มตร จานวน 1 จดๆละ 8
ทอน (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 60
ลาดับที่ 3
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

น้า : 68/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน มบ้าน มที่ 9
บ้านยางตลาด

จานวน

99,000 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนน อน รีต ริม ล็ ภายใน ม
บ้าน มที่ 9 บ้านยางตลาด ถนน ายบ้านนาง งบ แ ้วไชยศรี ถึง
บ้านนาย รืองศิลป์ ผิวจราจร ว้าง 3.00 มตร ยาว 57.00
มตร นา 0.15 มตร พร้อมปี ชื่อมทางไมน้อย วา 3 ตาราง
มตร รือมีพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 174.00 ตาราง มตร พร้อม
วางทอระบายน้า (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 61
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
โ รง าร อ ร้างถนนดิน มที่ 4 บ้าน ดตะ ้
จานวน

59,800 บาท

- พื่อจาย ป็น า อ ร้างถนนดิน มที่ 4 บ้าน ดตะ ้ ถนน าย
จา ทาง ลวงแผนดิน มาย ล 219 ถึง ลา ้วย ดตะ ้ ผิว
จราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 100.00 มตร รือมีปริมาตรดินถม
ไมน้อย วา 625.00 ล บาศ มตรพร้อมงานวางทอระบาย
น้า (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 72
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

น้า : 69/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง าร ด ลอง ั้นโ

นองทัน มที่ 6 บ้าน นองแปน

จานวน

126,700 บาท

- พื่อจาย ป็น า ด ลอง ั้นโ นองทัน มที่ 6 บ้าน นองแป
น นาด ว้าง 3.00 มตร ยาว 700.00 มตร ลึ ฉลี่ย 2.00
มตร รือมีปริมาตรดิน ดไมน้อย วา 4,200.00 ล บาศ
มตร พร้อมป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย (ตามแบบที่ อบต
. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 196
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
โ รง าร ดลอ นองดม มที่ 7 บ้าน นองดม
จานวน

255,900 บาท

- พื่อจาย ป็น า ดลอ นองดม มที่ 7 บ้าน นองดม โดย าร
ดบอ นาด ว้าง 40.00 มตร ยาว 40.00 มตร ลึ ฉลี่ย 7
มตร รือพื้นที่ดิน ดไมน้อย วา 6,104.00 ตาราง มตร พร้อม
ป้ายโ รง าร จานวน 1 ป้าย(ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 192
ลาดับที่ 4
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

น้า : 70/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

โ รง ารปรับปรงถนนดินผิวจราจรลง ิน ล

มที่ 12 บ้านแวงใ ม จานวน

95,500 บาท

- พื่อจาย ป็น าปรับปรงถนนดินผิวจราจรลง ิน ล มที่ 12
บ้านแวงใ ม ถนน ายลา ้วย อ ไปบ้าน นองแปน ดิม ผิว
จราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 332.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร. รือมีปริมาตร ิน ล ไมน้อย วา 132.80 ล บาศ
มตร (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 85
ลาดับที่ 3
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน
โ รง ารปรับปรงถนนดินผิวจราจรลง ิน ล มที่ 2 บ้าน นาม
จานวน

95,200 บาท

- พื่อจาย ป็น าปรับปรงถนนดินผิวจราจรลง ิน ล มที่ 2
บ้าน นาม
ายจา ี่แย ไปบ้านแวงยาง-แวงใ ม ตอจา โ รง าร ดิม ผิว
จราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 331.00 มตร นา ฉลี่ย 0.10
มตร. รือมีปริมาตร ิน ล ไมน้อย วา 132.40 ล บาศ
มตร (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) น้าที่ 70
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

น้า : 71/105
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โ รง ารปรับปรงถนนดินผิวจราจรลง ิน ล

มที่ 5 บ้านแวงยาง

จานวน

106,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

รวม

200,000 บาท

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าปรับปรงถนนดินผิวจราจรลง ิน ล มที่ 5
บ้านแวงยาง ถนน ้นแวงยาง- ดตะ ้ไปนานาย มจิตร ปิดตา
ระ ต ผิวจราจร ว้าง 4.00 มตร ยาว 358.00 มตร นา
ฉลี่ย 0.10 มตร รือมีปริมาตร ิน ล ไมน้อย วา 143.20
ล บาศ มตร (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 74
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
ไฟฟ้าถนน

งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
าบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โ รง ารปรับภมิทัศน นองน้าทง นาม
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ปรับปรงภมิทัศน
นองน้าทง นาม โดยมี าใช้จายประ อบด้วย ารั้ว าพันธ
ไม้ าปรับพื้นที่ วั ด-อป รณ ารปล และ ารบารงรั ษา าแรง
งาน ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 1/2562 น้าที่ 12 ลาดับที่ 3
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
วน าธารณะ

น้า : 72/105
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งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รวม

1,700,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

600,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

590,000 บาท

จานวน

590,000 บาท

รวม

10,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย พื่อ ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
(1) าจ้าง มาบริ ารพนั งาน ับรถ ยะ ตั้งไว้ 108,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารพนั งาน ับรถ ยะ จานวน 12
ดือน ในอัตรา ดือนละ 9,000 บาท
(2) าจ้าง มาพนั งาน ็บ ยะ ตั้งไว้ 432,000 บาท
พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารนั งาน ็บ ยะ จานวน 4
อัตรา จานวน 12 ดือน อัตรา ดือนละ 9,000 บาท
(3) าจ้าง มาบริ ารทา วาม ะอาดถนน ตั้งไว้ 50,000
บาท
- พื่อจาย ป็น าจ้าง มาบริ ารใน ารทา วาม ะอาด
ถนน รองระบายน้า ฯลฯ
ในพื้นที่ตาบลยาง ี ราช
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
าจัด ยะมลฝอยและ ิ่งปฏิ ล
ค่าวัสดุ
วั ด รื่องแตง าย
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด รื่องแตง าย ชน วั ดอป รณ
ป้อง ันราง ายใน าร ็บ ยะ ชน น้า า อนามัย ถงมือ ถง
ท้า รอง ท้า มว ลม ผ้า ัน ป้อน ป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ะและชมชน งาน
าจัด ยะมลฝอยและ ิ่งปฏิ ล

น้า : 73/105
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

1,100,000 บาท

รวม

1,100,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

จานวน

100,000 บาท

อา ารตาง ๆ
โ รง าร อ ร้าง ตา ผา ยะ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้าง ตา ผา ยะ (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 179
ลาดับที่ 12
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ะและชมชน งาน
าจัด ิ่งปฏิ ลและมลฝอย
โ รง าร อ ร้างโรง รือนที่พั และ ัดแย ยะ
- พื่อจาย ป็น า อ ร้างโรง รือนที่พั และ ัดแย ยะ (ตามแบบ
ที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 179
ลาดับที่ 12
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ะและชมชน งาน
าจัด ิ่งปฏิ ลและมลฝอย
าบารงรั ษาและปรับปรงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
โ รง ารปรับปรงบอ ยะ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารปรับปรงบอ
ยะ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายใน ารปรับปรงบอ
ยะและทาง ้า (ตามแบบที่ อบต. า นด)
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 161
ลาดับที่ 12
ตั้งจายจา งินอด นนทั่วไป ปรา ฎในแผนงาน ะและ
ชมชน งาน าจัด ยะมลฝอยและ ิ่งปฏิ ล
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวม

20,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

20,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

20,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารประชา มแผนพัฒนาชมชนตาบลยาง ี ราช
- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารประชมประชา มแผน
พัฒนาตาบลยาง ี ราช โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าตอบแทน
วิทยา ร าจัดซื้อวั ด อป รณ ิ่ง องตางๆ ารับรอง าจัด
ถานที่ าใช้จายใน ารต แตงจัด ถานที่ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทาแผนพัฒนา
ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไ พิ่ม
ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 171
ลาดับที่ 9
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ร้าง วาม ้มแ ็ง
ชมชน งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับ าร ร้าง วาม ้มแ ็งชมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

50,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000 บาท

โ รง ารป ป้อง ถาบัน า ัญ องชาติและ ร้าง วามปรองดองและ จานวน
มานฉันท อง นในชาติ

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารป ป้อง ถาบัน
า ัญ องชาติและ ร้าง วามปรองดองและ มานฉันท อง นใน
ชาติ ชน าจัดซื้อวั ด อป รณ ิ่ง องตางๆ ารับรอง า ถาน
ที่จัดงาน าใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ร้าง วาม ้มแ ็ง
องชมชน งาน ง ริมและ นับ นน วาม ้มแ ็งชมชน
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โ รง ารป้อง ันและแ ้ไ ปญ ายา พติดในตาบล

จานวน

20,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารป้อง ันและแ ้ไ
ปญ ายา พติดในตาบล ชน าตอบแทนวิทยา ร าป้าย
ประชา ัมพันธ แผนพับ าจัดซื้อวั ด อป รณ ิ่ง องตางๆ า
รับรอง า ถานที่จัดงาน าใช้จายใน ารต แตง จัด ถานที่ ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ร้าง วาม ้มแ ็ง อง
ชมชน งาน ง ริมและ นับ นน วาม ้มแ ็งชมชน
โ รง ารอบรมป้อง ัน ารทจริต
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอบรมป้อง ัน าร
ทจริต ชน าป้าย าวั ด อป รณ าอา ารวางและ รื่อง
ดื่ม ารับรอง า มนา ณวิทยา ร และ าใช้จายอื่นๆตาม วาม
จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ปรา ฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 170
ลาดับที่ 3
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ร้าง วาม ้มแ ็ง
องชมชน งาน ง ริมและ นับ นน วาม ้มแ ็งชมชน
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

200,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

200,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

รวม

70,000 บาท

จานวน

70,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารแ ง ัน ีฬาต้านยา พติดและ าร ร้าง วามปรองดอง
มานฉันท
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดงานแ ง ัน ีฬาต้านยา พติด
และ าร ร้าง วามปรองดอง มานฉันท ซึ่งดา นิน ารโดย
อง ารบริ าร วนตาบล โดยมี าใช้จายประ อบด้วย ถ้วย
รางวัล งินรางวัล าใช้จายใน าร ปิด – ปิด และ าใช้จาย
อื่น ๆ ที่จา ป็น ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 164
ลาดับที่ 3
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งาน ีฬาและนันทนา าร
ค่าวัสดุ
วั ด ีฬา
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อป รณ ีฬาประจา มบ้านใน ต อบ
ต. และ า รับ อบต. ชน ฟตบอล, ตะ ร้อ วอล ลยบอล ปตอง
ตา าย ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถนายน 2559 รื่อง แนวทาง ารพิจารณา ิ่ง องที่
จัด ป็นวั ดและ รภัณฑตาม ลั ณฑ ารจาแน ประ ภทราย
จายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งาน ีฬาและนันทนา าร
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

400,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

340,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

340,000 บาท

จานวน

120,000 บาท

จานวน

45,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง ารจัดงานประ พณีบญบั้งไฟ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานประ พณีบญ
บั้งไฟ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย ารจัดต แตง บวนบั้ง
ไฟ าร นับ นน บวนตาง ๆ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้
จายใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้า
รวม ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 182
ลาดับที่ 6
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น

โ รง ารจัดพิธีบวง รวงพระ ี ราช
- พื่อจาย ป็น าใช้จายในดา นินโ รง าร ารจัดงานพิธีบวง รวง
พระ ี ราช โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า รื่องบวง รวง า
ใช้จายอื่นๆที่จา ป็น ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม
ารแ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 181
ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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โ รง ารประ พณีบญผะ วด

จานวน

45,000 บาท

จานวน

130,000 บาท

- พื่อจาย าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงานประ พณีบญผะ
วด โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าใช้จายด้าน ิจ รรม ด้าน
วัฒนธรรมประ พณี ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารจัดงาน ารจัดแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม าร
แ ง ัน ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 181
ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร
ปรา ฏใน
โ รง ารประ พณีลอย ระทง
- พื่อ ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารจัดงาน ืบ านประ พณี
ลอย ระทงประจาปี โดยมี าใช้จายประ อบด้วย งินรางวัล า
วที รื่อง ียง าตบแตง ถานที่ ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จายใน ารจัด
งาน ารจัด ารแ ง ัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ้ารวม ารแ ง ัน
ีฬา ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 182
ลาดับที่ 7
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000 บาท

จานวน

60,000 บาท

งินอด นนอง รป รอง วนท้องถิ่น
โ รง ารอด นนงานประ พณีบญบั้งไฟอา ภอยาง ี ราช
- พื่อจาย ป็น งินอด นน าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารอด นน
งานประ พณีบญบั้งไฟอา ภอยาง ี ราช ใ ้แ อง ารบริ าร
วนตาบล นองบัว ันต
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 182
ลาดับที่ 10
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ารศา นาวัฒนธรรม
และนันทนา าร งานศา นาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล จานวน 6
อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง ผ้อานวย าร องชาง (นั บริ ารงาน
ชาง) จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 435,720
บาท งิน ดือน 36,310 บาท
(2) ตาแ นง วิศว รโยธา จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 199,200
บาท งิน ดือน 16,600 บาท
(3) ตาแ นง นายชางโยธา จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 335,520
บาท งิน ดือน 27,960 บาท
(4) ตาแ นง นายชาง ียนแบบ จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 225,720 บาท
งิน ดือน 18,810 บาท
(5) ตาแ นง นายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 149,640
บาท งิน ดือน 12,470 บาท
(6) ตาแ นง จ้าพนั งานธร าร จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 225,720 บาท
งิน ดือน 18,810 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารบ ล ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน อต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา

รวม

2,655,980 บาท

รวม

2,040,480 บาท

รวม

2,040,480 บาท

จานวน

1,571,520 บาท

น้า : 82/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:01

งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งาน

จานวน

21,300 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวแ พนั งาน วน
ตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) นายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 21,300 บาท
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ตาแ นงนายชางไฟฟ้า จานวน 1 อัตรา งิน า รองชีพ
ดือนละ 1,775 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน อต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
งินประจาตาแ นง
จานวน

42,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประตาแ นง นั บริ ารงานชาง (อานวย าร
ท้องถิ่น ระดับต้น) จานวน 1 อัตรา อัตรา ดือนละ 3,500 บาท
- ป็นไปตามประ าศ .อบต.จัง วัดม า าร าม รื่อง ลั
ณฑและ งื่อนไ ี่ยว ับอัตรา งิน ดือนและวิธีจาย งิน
ดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) มื่อวันที่ 8
มษายน 2559 และ งินตอบแทนพิ ศษ ตาม ฎ มายวาด้วย งิน
ดือนและ งินประจาตาแ นง พ.ศ.2535
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

376,560 บาท

จานวน

29,100 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง จานวน 3
อัตรา ป็นพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา พนั งานจ้าง
ทั่วไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผ้ชวยนายชางโยธา จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 160,560 บาท
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ ผ้ชวยนายชางโยธา จานวน 1
อัตรา าตอบแทน
ดือนละ 13,380บาท
(2) นงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 216,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ นงานทั่วไป จานวน 2
อัตรา าตอบแทน ดือนละ 9,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารบ ล ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
งิน พิ่มตาง ๆ องพนั งานจ้าง
- พื่อจาย ป็น า รองชีพชั่ว ราวใ ้แ พนั งานจ้าง จานวน 3
อัตรา ป็นพนั งานจ้างภาร ิจ จานวน 1 อัตรา พนั งานจ้างทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) ผ้ชวยนายชางโยธา จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 5,100 บาท
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้แ ผ้ชวยนายชาง
โยธา จานวน 1 อัตรา า รองชีพชั่ว ราว ดือนละ 425 บาท
(2) นงานทั่วไป จานวน 2 อัตรา ตั้งไว้ 24,000 บาท
- พื่อจาย ป็น งิน พิ่ม า รองชีพชั่ว ราวใ ้แ นงานทั่ว
ไป จานวน 2 อัตรา า รองชีพชั่ว ราว ดือนละ 1,000 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารบ ล ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

รวม

581,600 บาท

รวม

60,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

จานวน

50,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี)
- ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
- พื่อจาย ป็น าตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้แ
พนั งาน วนตาบล พนั งานจ้างตั้งจายจา งินรายได้
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งิน
ตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
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ค่าใช้สอย

รวม

171,600 บาท

จานวน

111,600 บาท

จานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อ ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ดังนี้
1) า ย็บป / ้า ลม นัง ือ าจ้าง มาตางๆที่จา ป็น ฯลฯ
ตั้งไว้ 5,000 บาท
- พื่อจาย ป็น า ย็บป / ้า ลม นัง ือ าจ้าง มาตางๆที่จา
ป็น ฯลฯ
2) าตรวจ อบ ณภาพน้าดิบผิวดิน/ใต้ดินใน ต ององ าร
บริ าร วนตาบลยาง ี ราช ตั้งไว้ 7,000 บาท
- พื่อจาย ป็น าตรวจ อบ ณภาพน้าดิบผิวดิน/ใต้ดิน
ใน ต ององ ารบริ าร วนตาบลยาง ี ราช
3) าจ้าง มาบริ ารซอมแซมบารงไฟฟ้า าธารณะใน
ต อบต.ยาง ี ราช จานวน 1 งาน ๆละ 8,300
บาท จานวน 12 ดือน ป็น งิน 99,600 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา ทั้งในประ ทศและตางประ ทศ ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั าลงทะ บียน ฯลฯ า รับ พนั งาน วน
ตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
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าบารงรั ษาและซอมแซม

จานวน

30,000 บาท

รวม

350,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งาน ชน ใบ ร็จรับ
งิน ระดาษ รรไ ร ตรายาง แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
วั ดไฟฟ้าและวิทย

จานวน

100,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดไฟฟ้าและวิทย ชน าย
ไฟฟ้า ฟิว ลอดไฟ ปลั๊ ไฟ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
วั ด อ ร้าง

จานวน

200,000 บาท

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน รถยนต รถจั รยานยนต รื่องปรับ
อา าศ พัดลม โทรศัพท รื่องถาย
อ าร อมพิว ตอร ปริ้น ตอร ฯลฯ ซึ่งอาจชารดระ วางปี
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง ชน ไม้
ตางๆ ้อน ชะแลง ีม จอบ ลื่อย ทอน้า ตลับ มตร ไม้
ต๊าฟ ทปวัดระยะ ทอตางๆ ป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
วั ด อมพิว ตอร
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล มนบอรด ตลับผง มึ มึ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

รวม

33,900 บาท

รวม

33,900 บาท

จานวน

2,600 บาท

รภัณฑ านั งาน
าจัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร
- พื่อจัดซื้อโต๊ะวาง อมพิว ตอร จานวน 1 ตัว โดยมี ณลั ษณะ
พื้นฐานทั่วไปตามท้องตลาด ดัง
นี้
- นาด 60 x 120 x 75 ซนติ มตร ( x ย x )
- มีชั้นวาง ียบอรด ามารถ ลื่อน ้า-ออ ได้ โดย ะดว
- มีชองร้อย ายไฟและ าย ัญญาณตาง ๆ ใช้ ะดว
- มีชั้นวาง cpu
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา
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จัดซื้อต้ ็บ อ ารแบบ 15 ลิ้นชั
พื่อจาย ป็น าจัดซื้อต้ ็บ อ ารแบบ 15 ลิ้นชั จานวน 1
ลัง โดยมี ณลั ษณะ ดังนี้
- โ รง ร้างแ ็งแรง ามารถ ็บ อ าร
- โ รงต้ผลิตจา ล็ นา 0.6 มม. ลือบ ารป้อง ัน นิม พน
ี
- นาดไมน้อย วา 37 ซม. X ยาว 45 ซม. X ง 131 ซม.
- จัด ็บ 15 ลิ้นชั มือ ับพลา ติ พร้อม ญแจล็อ ลิ้นชั ทั้ง
มด
- ลองลิ้นชั ใช้ชดราง ลื่อน ล็ ทา ี ล ล้อไนลอน
- ี ทา
- ิน ้ารับประ ัน ณภาพอยางน้อย 1 ปี
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา

จานวน

5,000 บาท
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รภัณฑ อมพิว ตอร
าจัดซื้อ รือง อมพิว ตอร า รับงานประมวลผล แบบที่ 1 ( นาด จานวน
จอภาพไมน้อย วา 19 นิ้ว)
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง อมพิว ตอร า รับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 (จอแ ดงภาพ นาดไมน้อย วา 19 นิ้ว) จานวน 1
ชดๆละ 22,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน ดังนี้
ตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน อมพิว ตอร ระ
ทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ฉบับ ดือน พฤษภา ม 2563
ประ าศ ณวันที่ 12 พฤษภา ม 2563 น้าที่ 3 - 4 ลาดับที่ 7
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา

22,000 บาท
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าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ พิมพ (Ink Tank จานวน
Printer)

4,300 บาท

พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องพิมพแบบฉีด มึ พร้อมติดตั้งถัง มึ
พิมพ (Ink Tank Printer) จานวน 1 รื่อง โดยมี ณลั ษณะพื้น
ฐาน ตาม ณฑรา า ลางและ ณลั ษณะพื้นฐาน
อมพิว ตอร ระทรวงดิจิทัล พื่อ ศรษฐ ิจและ ัง ม ฉบับ
ดือน พฤษภา ม 2563 ประ าศ ณ วันที่ 12 พฤษภา ม 2563
น้าที่ 15 ลาดับที่ 42
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวน
มา ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถนายน 2558 รื่อง าร
ปรับปรง ลั ารจาแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณ อง
อง รป รอง วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานอต า รรมและ าร
โยธา งานบริ ารทั่วไป ี่ยว ับอต า รรมและ ารโยธา

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน
- พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตาบล จานวน 1
อัตรา ดังนี้
(1) ตาแ นง นั วิชา าร ษตร จานวน 1 อัตรา ตั้ง
ไว้ 298,440 บาท งิน ดือน 24,870 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารบ ล ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร

รวม

723,760 บาท

รวม

527,760 บาท

รวม

527,760 บาท

จานวน

298,440 บาท
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าตอบแทนพนั งานจ้าง

จานวน

229,320 บาท

รวม

196,000 บาท

รวม

16,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษใ ้แ
พนั งาน วนตาบล ล จ้าง และพนั งานจ้าง ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจาปี)
- ป็นไปตามระ บียบ มท. วาด้วย าร า นด งินประโยชนตอบ
แทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจาปีแ
พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่น ององ รป รอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
งินชวย ลือ ารศึ ษาบตร
จานวน

6,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้าง จานวน 1
อัตรา ป็นพนั งานจ้างตามภาร ิจ จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) ผ้ชวยนั วิชา าร ษตร ตั้งไว้ 229,320 บาท
- พื่อจาย ป็น าตอบแทนใ ้แ ผ้ชวยนั วิชา าร
ษตร จานวน 1 อัตรา าตอบแทน ดือนละ 19,110 บาท
- ป็นไปตาม นัง ือ านั งาน จ. ท. และ .อบต.ที่ มท 809.2
/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวา ม 2558 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง าร
านวณภาระ าใช้จายด้าน ารบริ ารบ ล ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
าตอบแทนผ้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ อง รป รอง วน
ท้องถิ่น

- พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบตรใ ้แ พนั งาน วน
ตาบล ล จ้าง
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบตร องพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และ
แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร

น้า : 92/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:02

ค่าใช้สอย

รวม

160,000 บาท

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย พื่อ ป็น าใช้จาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ชน า
นัง ือ ้าป นัง ือ าจ้าง มาตางๆ ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทยที่ มท 0808.2/ว254 ลง
วันที่ 15 ม รา ม 2563 รื่อง ลั ณฑและอัตรา าใช้จาย
ประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจาปีที่ บิ จายใน
ลั ษณะ าใช้ อย วั ด และ า าธารณปโภ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
จานวน

5,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจัดประชมราช าร ององ ร
ป รอง วนท้องถิ่น และใ ้ มายรวมถึง ารประชมราช ารทาง
ไ ลผานดาว ทียม ชน าอา ารวางและ รื่องดื่ม าอา ารใน
รณีที่มี ารประชม าบ ี่ยวมื้ออา าร า ชา ้องประชม าใช้
จายอื่นๆที่จา ป็น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ าใช้จาย
ใน ารบริ ารงาน ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
้อ 11
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร รือไปอบรม
ัมมนา ทั้งในประ ทศและตางประ ทศ ชน า บี้ย ลี้ยง า
พา นะ าที่พั าลงทะ บียน ฯลฯ า รับผ้บริ าร มาชิ
ภาฯ พนั งาน วนตาบล ล จ้างและพนั งานจ้าง
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ดินทางไปราช าร อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร

จานวน

20,000 บาท
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โ รง าร 9 ตามพอ อตามปราชญ วิถีพอ พียง

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร 9 ตามพอ อตาม
ปราชญ วิถีพอ พียง โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าตอบแทน
วิทยา ร ารับรอง าวั ด-อป รณที่จา ป็น ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 น้าที่ 20 ลาดับที่ 3
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
โ รง าร รณรง ป้อง ันโร พิษ นั บ้า
จานวน

35,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารรณรง ฉีดวั ซีน
ป้อง ันโร พิษ นั บ้า โดยมี าใช้จายประ อบด้วย า
วั ด-อป รณทาง ารแพทย ชน วั ซีน และวั ดทาง ารแพทยที่
ี่ยว ้อง า ารวจ ้อมลและ ึ้นทะ บียน ัตว าดา นิน ารฉีด
วั ซีน ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ดวนที่
ด ที่ มท 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561 รื่อง แนว
ทาง ารดา นินโ รง าร ัตวปลอดโร นปลอดภัย จา โร พิษ
นั บ้า ตามพระปณิธาน ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าล
ธอ จ้าฟ้าจฬาภรณวลัยลั ษณ อั รราช มารี พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 163
ลาดับที่ 23
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
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โ รง ารปรับปรงและถนอมอา าร ัตว พื่อ ง ริม าร ลี้ยงโ

จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง ารปรับปรงและถนอม
อา าร ัตว พื่อ ง ริม าร ลี้ยงโ โดยมี าใช้จายประ อบ
ด้วย าตอบแทนวิทยา ร ารับรอง าวั ด-อป รณที่จา
ป็น ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 น้าที่ 20 ลาดับที่ 2
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
โ รง าร นับ นน ารปล ผั ปลอด ารพิษ
จานวน

30,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร นับ นน ารปล
ผั ปลอด ารพิษ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าตอบแทน
วิทยา ร ารับรอง าวั ด-อป รณที่จา ป็น ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน าร
ฝึ อบรมและ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิ่ม ติม รั้ง
ที่ 2 น้าที่ 20 ลาดับที่ 1
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
าบารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน รถยนต รถจั รยานยนต รื่องปรับ
อา าศ พัดลม โทรศัพท รื่องถาย
อ าร อมพิว ตอร ปริ้น ตอร ฯลฯ ซึ่งอาจชารดระ วางปี
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร

จานวน

5,000 บาท
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ค่าวัสดุ

รวม

20,000 บาท

วั ด านั งาน

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด านั งาน ชน ใบ ร็จรับ
งิน ระดาษ รรไ ร ตรายาง แฟ้ม ปา า ดิน อ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
วั ด อมพิว ตอร

จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อมพิว ตอร ชน อป รณบันทึ
้อมล มนบอรด ตลับผง มึ มึ ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน าร ษตร งาน ง
ริม าร ษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

40,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

40,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

40,000 บาท

จานวน

10,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โ รง าร าจัดวัชพืชใน นองน้า าธารณะ
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร าจัดวั พืชใน
นองน้า าธารณะ โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร และ
รื่องดื่ม าแรงงาน และอื่นๆที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 179
ลาดับที่ 6
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน าร
ษตร งานอนรั ษแ ลงน้าและป่าไม้
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โ รง าร ยาวชนรั ษ ิ่งแวดล้อม

จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร ยาวชนรั ษ ิ่ง
แวดล้อม โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร และ รื่อง
ดื่ม าแรงงาน และอื่นๆที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ
.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ้ารับ ารฝึ อบรม อง จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 162
ลาดับที่ 19
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน าร
ษตร งานอนรั ษแ ลงน้าและป่าไม้
โ รง ารรั น้า รั ป่า รั แผนดิน
จานวน

10,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารดา นินโ รง าร รั น้า รั ป่า รั
แผนดิน โดยมี าใช้จายประ อบด้วย าอา าร และ รื่องดื่ม า
แรงงาน และอื่นๆที่ ี่ยว ้อง ป็นต้น ฯลฯ
- ป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วน
ตาบล พ.ศ.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้าที่ 179
ลาดับที่ 11
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงาน าร
ษตร งานอนรั ษแ ลงน้าและป่าไม้
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา

รวม

1,247,700 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

1,149,600 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

119,600 บาท

จานวน

99,600 บาท

จานวน

20,000 บาท

รวม

530,000 บาท

วั ด อ ร้าง

จานวน

200,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ด อ ร้าง ชน ทอน้า และอป รณ
ประปา ทอตางๆ ป็นต้น ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
วั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จานวน

300,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน ารจ้าง มาบริ ารงานซอมแซมบารง
รั ษาระบบประปา อง อบต.ยาง ี ราช จานวน 1 อัตรา ใน
อัตรา ดือนละ 8,300 บาท จานวน 12 ดือน
- ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว4044
ลงวันที่ 10 ร ฎา ม 2563 รื่อง ลั ณฑ ารดา นิน ารจ้าง
อ ชนและ าร บิ จาย งิน าจ้าง มาบริ าร ององ รป รอง
วนท้องถิ่น
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
าบารงรั ษาและซอมแซม
- พื่อจาย ป็น าบารงรั ษาซอมแซมทรัพย ินใ ้ ามารถใช้งาน
ได้ตามป ติ ชน รื่อง บน้า ป้มน้า ป็นต้น ฯลฯ ซึ่งอาจชารด
ระ วางปี
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
ค่าวัสดุ

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน าร
้ม น้ายา ลอรีน ป็นต้น ฯลฯ า รับ ิจ ารประปา
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
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วั ดอื่น
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อวั ดอื่นๆ ชน มิ ตอรน้า ป็นต้น ฯลฯ
า รับ ิจ ารประปา
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
ค่าสาธารณูปโภค
าไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็น าไฟฟ้า ิจ ารประปา อบต.ยาง ี ราช ฯลฯ
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

จานวน

30,000 บาท

รวม

500,000 บาท

จานวน

500,000 บาท

รวม

98,100 บาท

รวม

98,100 บาท

จานวน

32,100 บาท

รภัณฑ าร ษตร
าจัดซื้อ รื่อง บน้าแบบ อยโ ง แบบมอ ตอรไฟฟ้า
- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่อง บน้าแบบ อยโ ง แบบมอ ตอร
ไฟฟ้า จานวน 1 รื่อง ๆ ละ 32,100 บาท โดยมี ณลั ษณะโดย
ัง ป ตาม ณฑบัญชีรา ามาตรฐาน รภัณฑ รมบัญชี
ลาง ฉบับ ดือน ธันวา ม 2562 น้าที่ 6 ลาดับที่ 2.6
-ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
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าจัดซื้อป๊มบาดาลซัม มอร นาด 1 HP พร้อมอป รณ

จานวน

18,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อป๊มบาดาลซัม มอร นาด 1 HP พร้อมอ
ป รณจาน วน 1 รื่อง รื่องละ 18,000 บาท โดยมี
ณลั ษณะพื้นฐานดังนี้
- มีตัว รือน รื่อง บทาด้วย Stanless Steel
รือ Cast Iron
- มี พลา รื่อง บน้าทาด้วย Stanless Steel
- าลังมอ ตอร นาด 1 แรงม้า
- ป็น รื่อง บน้าที่ ามารถ บน้าได้ปริมาณไมน้อย วา 10
ล บาศ มตร/ชั่วโมง
- นาดทอ ง 1 – 1/4 นิ้ว
- พร้อมอป รณประ อบป๊มบาดาลซัม มอร พื่อใช้ในงาน
ิจ ารประปา ององ ารบริ าร วนตาบลยาง ี ราช
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
าจัดซื้อป๊มบาดาลซัม มอร นาด 1.5 HP พร้อมอป รณ
จานวน

20,000 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อป๊มบาดาลซัม มอร นาด 1.5 HP พร้อม
อป รณ จานวน 1 รื่อง ๆละ 20,000 บาท โดยมี ณลั ษณะ
โดย ัง ปดังนี้
- มีตัว รือน รื่อง บทาด้วย Stanless Steel
รือ Cast Iron
- มี พลา รื่อง บน้าทาด้วย Stanless Steel
- าลังมอ ตอร นาด 1.5 แรงม้า
- ป็น รื่อง บน้าที่ ามารถ บน้าได้ปริมาณไมน้อย วา 10
ล บาศ มตร/ชั่วโมง
- นาดทอ ง 1 – 1/4 นิ้ว
- พร้อมอป รณประ อบป๊มบาดาลซัม มอร พื่อใช้ในงาน
ิจ ารประปา ององ ารบริ าร วนตาบลยาง ี ราช
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
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รภัณฑอื่น
าจัดซื้อ รื่องป้ม ลอรีน

จานวน

28,000 บาท

รวม

12,333,462 บาท

รวม

12,333,462 บาท

รวม

12,333,462 บาท

จานวน

108,399 บาท

- พื่อจาย ป็น าจัดซื้อ รื่องป๊ม ลอรีน จานวน 2 รื่องๆ
ละ 14,000 บาท จานวน 28,000 บาท โดยมี ณลั ษณะพื้นฐาน
- ป๊มจายฟีด น้ายาแอนตี้ ล าร ้ม ปน
าว รือ แ ล ซียม ไฮดรอ ซไซด
- ป๊มฟีดได้ ง ด(อัตรา ารไ ล) 8.4 ลิตร/ชั่วโมง ที่แรงดัน
ต้าน 3 บาร
- แรงดัน ง ด 3 บาร
- ใช้ไฟ 220 V 50 Hz
- อณ ภมิแวดล้อม -10 องศา ถึง 45 องศา C
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฎในแผนงาน ารพาณิชย งาน
ิจ ารประปา
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทนประ ัน ัง ม
- พื่อจาย ป็น าใช้จาย มทบ องทนประ ัน ัง ม องพนั งาน
จ้าง และผ้ชวย รผ้ดแล ด็ ององ ารบริ าร วนตาบลยาง ี
ราช ในอัตราร้อยละ ้า อง าจ้าง พร้อม ับ ั าจ้าง อง
พนั งานจ้าง ง ป็น งิน มทบในอัตรา ดียว ัน
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติประ ัน ัง ม พ.ศ.2533
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1620 ลงวันที่ 22 มษายน 2562 รื่อง อ วามรวมมือใ ้
อง รป รอง วนท้องถิ่นชาระ งิน มทบ องทนประ ันผาน
ระบบอิ ล็ ทรอนิ (e-Payment)
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
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งิน มทบ องทน งินทดแทน

จานวน

5,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน งินทดแทน องพนั งานจ้าง อง
อง ารบริ าร วนตาบลยาง ี ราช รณีล จ้างประ บ
อันตราย จ็บป่วย รือ ญ ายในอัตราร้อยละ 0.20 อง าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
2) นัง ือ รม ง ริม ารป รอง วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวา ม 2561 รื่อง ารตั้งงบประมาณ งิน
มทบ องทน งินทดแทน
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง
งินชวย ลืองบประมาณรายจาย ฉพาะ ารโ รง ารอื่น
จานวน

118,000 บาท

- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทน ลั ประ ัน ภาพในระดับท้อง
ถิ่น
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารตั้งงบ
ประมาณ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พื่อ มทบ องทน พ.ศ
.2561 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง

น้า : 102/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:02

บี้ยยังชีพผ้ งอาย
- พื่อจาย ป็น าใช้จายใน าร นับ นน าร ร้าง ลั ประ ันราย
ได้แ ผ้ งอาย ดังนี้
1. อาย 60 – 69 ปี จานวน 640 ราย ๆ ละ 600
บาท/ ดือน ป็น งิน 4,608,000 บาท
2. อาย 70 – 79 ปี จานวน 360 ราย ๆ ละ 700
บาท/ ดือน ป็น งิน 3,024,000 บาท
3. อาย 80 – 89 ปี จานวน 110 ราย ๆ ละ 800
บาท/ ดือน ป็น งิน 1,056,000 บาท
4. อาย 90 ปี ึ้นไป จานวน 20 ราย ๆ ละ 1,000
บาท/ ดือน ป็น งิน 240,000 บาท
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
ยังชีพผ้ งอาย ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2552และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม
3) พระราชบัญญัติแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจ พ
.ศ.2542 ประ ภทภาร ิจถายโอน มาตรา 16
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) น้าที่ 168
ลาดับที่ 8
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง

จานวน

8,928,000 บาท
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บี้ยยังชีพ นพิ าร
- พื่อจาย ป็น บี้ย วามพิ ารใ ้แ
1) ผ้พิ าร อายต่า วา 18 ปี จานวน 20 ราย ๆ
ละ 1,000 บาท/ ดือน ป็น งิน 240,000 บาท
2) ผ้พิ าร อาย 18 ปี ึ้นไป จานวน 215 ราย ๆ
ละ 800 บาท/ ดือน ป็น งิน 2,064,000 บาท
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย งิน บี้ย
วามพิ าร ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่
แ ้ไ พิ่ม ติม
3) พระราชบัญญัติแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจ พ
.ศ.2542 ประ ภทภาร ิจถายโอน มาตรา 16
4) มติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 25 พฤศจิ ายน พ.ศ.2557
5) มติ ณะรัฐมนตรี มื่อวันที่ 28 มษายน 2563
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168
ลาดับที่ 9
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง

จานวน

2,304,000 บาท

น้า : 104/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:02

บี้ยยังชีพผ้ป่วย อด

จานวน

150,000 บาท

จานวน

500,413 บาท

- พื่อจาย ป็น า วั ดิ าร ง ราะ ผ้ป่วย อด จานวน 25
ราย ๆ ละ 500 บาท/ ดือน
จานวน 8,500 บาท
- ป็นไปตาม
1) พระราชบัญญัติ ภาตาบลและอง ารบริ าร วนตาบล พ.ศ
.2537 และที่แ ้ไ พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน ง ราะ พื่อ
ารยังชีพ ององ รป รอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แ ้ไ
พิ่ม ติม
3) พระราชบัญญัติแผนและ ั้นตอน าร ระจายอานาจ พ.ศ
.2542 ประ ภทภาร ิจถายโอน มาตรา 16
- ป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้าที่ 168
ลาดับที่ 7
- ตั้งจายจา งินอด นน ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง

ารองจาย
- พื่อใช้จาย พื่อ รณีฉ ฉินที่มี ต าธารณภัย ิด ึ้น รือ รณี
ป้อง ันและยับยั้ง อน ิด าธารณภัย รือ าดวาจะ ิด าธารณ
ภัย รือ รณีฉ ฉิน พื่อบรร ทาปญ า วาม ดือดร้อนและแ ้ไ
ปญ าอท ภัย น้าป่าไ ล ลา แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
นาว วาตภัย อั ีภัย ไฟป่าและ มอ วัน ป็นต้น
- ป็นไปตาม ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าใช้จาย พื่อชวย
ลือประชาชนตามอานาจ น้าที่ ององ รป รอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และที่แ ้ไ พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
- ตั้งจายจา งินรายได้ จานวน 494,650 บาท ตั้งจายจา งินอด
นน จานวน 5,763 บาท ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ
ลาง

น้า : 105/105

วันที่พิมพ : 18/8/2563 11:43:02

งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
- พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วน
ท้องถิ่น ( บท.)
- ป็นไปตาม นัง ือ รม ง ริม ารป รองท้องถิ่น ที่ มท
0819.2/ว1212 ลงวันที่ 20 มษายน 2563 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง าร ง งิน มทบ องทนบา น็จบานาญ ้าราช าร วนท้อง
ถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ตั้งจายจา งินรายได้ ปรา ฏในแผนงานงบ ลาง งานงบ ลาง

จานวน

219,650 บาท

หน้า : 1/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

118,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

108,399

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5,000
219,650

สารองจ่าย

500,413

เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

8,928,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)
เบี้ยยังชีพคนพิการ

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

2,304,000

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 2/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินช่วยเหลืองบประมาณราย
จ่ายเฉพาะการโครงการอื่น

118,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

108,399

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8,928,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

5,000

เงินสมทบกองทุนบาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

219,650

สารองจ่าย

500,413

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจา
ตาแหน่งนายก/รองนายก

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

รวม

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก

2,304,000
42,000

42,000

2,404,800

2,404,800

86,400

86,400

514,080

514,080

หน้า : 3/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

229,320

376,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

21,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

29,100

เงินเดือนพนักงาน

298,440

248,640

1,571,520

707,640

42,000

42,000

เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

6,000

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทน

20,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

10,000

10,000

10,000

50,000

5,000

ค่าเช่าบ้าน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

99,600

5,000
5,000

111,600

590,000

10,000
5,000

หน้า : 4/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

เงินเดือนพนักงาน

42,000

503,040

2,050,320

115,080

157,680

42,120

66,840

138,060

1,275,360

4,380,000

8,924,520

21,300

691,560

เงินวิทยฐานะ
เงินประจาตาแหน่ง

42,000
692,760

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

42,000

42,000

42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

10,000

210,000

336,000

40,000

56,000

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000
10,000

10,000

80,000

ค่าเช่าบ้าน

งบดาเนินงาน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รวม

10,000
199,200

219,600

5,000

10,000

216,000

400,000

530,000

120,000

120,000

70,000

135,000

836,000

2,287,000

50,000

75,000

หน้า : 5/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

20,000

30,000

50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่าพาหนะนาส่งเด็กไป
สถานพยาบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการ 9 ตามพ่อก่อ
ตามปราชญ์สู่วิถีพอ
เพียง

30,000

โครงการ รณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

35,000

โครงการ หนึ่งบ้าน หนึ่ง
บ่อรับน้าฝน/น้าเสีย
โครงการกาจัดวัชพืชใน
หนองน้าสาธารณะ

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

130,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

120,000

หน้า : 6/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

30,000

60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ค่าพาหนะนาส่งเด็กไป
สถานพยาบาล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

760

170,000

360,000

400,000

400,000
760

โครงการ 9 ตามพ่อก่อ
ตามปราชญ์สู่วิถีพอ
เพียง

30,000

โครงการ รณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

35,000

โครงการ หนึ่งบ้าน หนึ่ง
บ่อรับน้าฝน/น้าเสีย

100,000

100,000

โครงการกาจัดวัชพืชใน
หนองน้าสาธารณะ

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและการ
สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์

130,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

120,000

หน้า : 7/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดพิธีบวงสรวง
พระสีสุราช

45,000

โครงการตรวจมาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
สาหรับผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการตรวจมาตรฐาน
ร้านค้า รานอาหาร แผง
ลอย ร้านชา เขียงหมู
เขียงวัว
โครงการบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินก่อนถึงโรง
พยาบาล (EMS)
โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติและสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 8/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดงานรัฐพิธี

20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

60,000

โครงการจัดพิธีบวงสรวง
พระสีสุราช

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม
20,000
60,000
45,000

โครงการตรวจมาตรฐาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
สาหรับผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

10,000

10,000

โครงการตรวจมาตรฐาน
ร้านค้า รานอาหาร แผง
ลอย ร้านชา เขียงหมู
เขียงวัว

10,000

10,000

216,000

216,000

โครงการบริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินก่อนถึงโรง
พยาบาล (EMS)
โครงการปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติและสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

20,000

หน้า : 9/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการประชาคมแผน
พัฒนาชุมชนตาบลยางสี
สุราช
โครงการประเพณีบุญ
ผะเหวด

45,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

130,000

โครงการปรับปรุงและ
ถนอมอาหารสัตว์เพื่อส่ง
เสริมการเลี้ยงโค
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตาบล
โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล
โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000

20,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 10/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการประชาคมแผน
พัฒนาชุมชนตาบลยางสี
สุราช

20,000

โครงการประเพณีบุญ
ผะเหวด

45,000

โครงการประเพณีลอย
กระทง

130,000

โครงการปรับปรุงและ
ถนอมอาหารสัตว์เพื่อส่ง
เสริมการเลี้ยงโค

30,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในตาบล

20,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล

20,000

20,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย

30,000

30,000

100,000

100,000

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า : 11/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สมาชิกอ
ปพร.
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน
โครงการพัฒนาบทบาท
สตรีแม่บ้านตาบลยางสี
สุราช

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

20,000

โครงการรักน้า รักป่า
รักแผ่นดิน

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย
โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ
โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการทอเสื่อจากพืช

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

30,000

หน้า : 12/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ สมาชิกอ
ปพร.
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

70,000

รวม

70,000

200,000

200,000

โครงการพัฒนาบทบาท
สตรีแม่บ้านตาบลยางสี
สุราช

20,000

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่ง
แวดล้อม

20,000

โครงการรักน้า รักป่า
รักแผ่นดิน

10,000

โครงการวันท้องถิ่นไทย

50,000

50,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาข้าราชการ

100,000

100,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการทอเสื่อจากพืช

20,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ

20,000

โครงการสนับสนุนการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

30,000

หน้า : 13/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)
โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วันพัฒนาเด็กเล็ก)

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลยาง
สีสุราช
โครงการอบรมป้องกัน
การทุจริต
โครงการอบรมอาชีพ
ด้านช่าง

20,000

โครงการอบรมอาชีพให้
ผู้สูงอายุ

20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

10,000

วัสดุเครื่องแต่งกาย

20,000

5,000

30,000

10,000
10,000

หน้า : 14/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

รวม

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

129,200

129,200

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลาง
วันพัฒนาเด็กเล็ก)

372,400

372,400

โครงการสนับสนุนค่าใช้
จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา สาหรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาสาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตาบลยาง
สีสุราช

54,240

54,240

โครงการอบรมป้องกัน
การทุจริต

10,000

โครงการอบรมอาชีพ
ด้านช่าง

20,000

โครงการอบรมอาชีพให้
ผู้สูงอายุ

20,000

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ค่าวัสดุ

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุเครื่องแต่งกาย

40,000

10,000

140,000

255,000
10,000

หน้า : 15/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000

10,000

100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
วัสดุกีฬา

70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

300,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

งบดาเนินงาน

วัสดุก่อสร้าง

200,000

200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น

10,000

30,000

20,000

30,000

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

500,000

ค่าบริการไปรษณีย์
ค่าบริการโทรศัพท์
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

6,000

หน้า : 16/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

30,000
20,000

10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

40,000

50,000

80,000

70,000

140,000

10,000

110,000

300,000

340,000

วัสดุกีฬา

70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าวัสดุ

50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

40,000

50,000
40,000

80,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

งบดาเนินงาน

831,578

831,578
400,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

10,000

วัสดุสานักงาน

20,000

20,000

40,000

50,000

220,000

320,000

วัสดุอื่น

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

80,000
380,000

วัสดุก่อสร้าง

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

รวม

30,000
63,000

63,000

180,000

680,000

ค่าบริการไปรษณีย์

5,000

5,000

ค่าบริการโทรศัพท์

10,000

10,000

ค่าไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน
เก้าอี้ทางาน

6,000

หน้า : 17/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับอานวยการ
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2
บาน
ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

2,600

โครงจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ
จัดซื้อเก้าอี้ทางาน
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
15 ลิ้นชัก

5,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

22,000

หน้า : 18/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับอานวยการ

10,000

3,500

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2
บาน

ค่าครุภัณฑ์

10,000

3,500
5,500

5,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์

งบลงทุน

รวม

2,600

โครงจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
ระดับปฏิบัติ
การ-ชานาญการ

4,000

จัดซื้อเก้าอี้ทางาน

4,000
2,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
15 ลิ้นชัก

2,000
5,000

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา

7,500

7,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
สาหรับงานประมวลผล

22,000

22,000

22,000

หน้า : 19/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบ1

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

22,000

ค่าจัดซื้อเครือ
งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1 (ขนาดจอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

4,300

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค สาหรับงานประมวล
ผล
จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer)
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 20/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบ1

22,000

ค่าจัดซื้อเครือ
งคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผล แบบที่
1 (ขนาดจอภาพไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว)

22,000

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer)

4,300

8,600

จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ต
บุ๊ค สาหรับงานประมวล
ผล

22,000

22,000

จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
(Ink Tank Printer)

7,500

7,500

ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง

8,200

8,200

หน้า : 21/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง แบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า

32,100

ค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล
ซัมเมอร์ส ขนาด 1 HP
พร้อมอุปกรณ์

18,000

ค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5
HP พร้อมอุปกรณ์

20,000

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

ครุภัณฑ์อื่น
งบลงทุน

ค่าจัดซื้อเครื่องปั้ม
คลอรีน

28,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ยางสีสุราช

98,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านโพธิ์ชัย

98,400

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 22/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า
แบบหอยโข่ง แบบ
มอเตอร์ไฟฟ้า

32,100

ค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล
ซัมเมอร์ส ขนาด 1 HP
พร้อมอุปกรณ์

18,000

ค่าจัดซื้อปั๊มบาดาล
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5
HP พร้อมอุปกรณ์

20,000

ครุภัณฑ์อื่น
งบลงทุน

ค่าจัดซื้อเครื่องปั้ม
คลอรีน

28,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
ยางสีสุราช

98,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
บ้านโพธิ์ชัย

98,400

หน้า : 23/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองวัด

92,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านศรีสวัสดิ์

90,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองกอก

90,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองหน่อง

99,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
ยางตลาด

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 4 บ้านกุด
ตะเข้

59,800

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 24/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
บ้านหนองวัด

92,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
บ้านศรีสวัสดิ์

90,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองกอก

90,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้าน
หนองหน่อง

99,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน
ยางตลาด

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน หมู่ที่ 4 บ้านกุด
ตะเข้

59,800

หน้า : 25/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการขุดคลองกั้น
โคกหนองทัน หมู่ที่ 6
บ้านหนองแปน

126,700

โครงการขุดลอกหนอง
ดุม หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
ดุม

255,900

โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงหินคลุก
หมู่ที่ 12 บ้านแวงใหม่

95,500

โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงหินคลุก
หมู่ที่ 2 บ้านสนาม

95,200

โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงหินคลุก
หมู่ที่ 5 บ้านแวงยาง

106,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะ

100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
หนองน้าทุ่งสนาม

200,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ

500,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 26/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

โครงการขุดคลองกั้น
โคกหนองทัน หมู่ที่ 6
บ้านหนองแปน

126,700

โครงการขุดลอกหนอง
ดุม หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
ดุม

255,900

โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงหินคลุก
หมู่ที่ 12 บ้านแวงใหม่

95,500

โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงหินคลุก
หมู่ที่ 2 บ้านสนาม

95,200

โครงการปรับปรุงถนน
ดินผิวจราจรลงหินคลุก
หมู่ที่ 5 บ้านแวงยาง

106,000

ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะ

100,000

โครงการปรับภูมิทัศน์
หนองน้าทุ่งสนาม

200,000

อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ

500,000

หน้า : 27/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานงบกลาง

แผนงานการ
พาณิชย์

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ

โครงการก่อสร้างโรง
เรือนที่พักและคัดแยก
ขยะ

500,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อาเภอยางสีสุราช
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
โครงการ สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนอาเภอยางสีสุ
ราช
โครงการจัดงานรัฐพิธี
อาเภอยางสีสุราช
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอยางสีสุราช

60,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

หน้า : 28/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการก่อสร้างโรง
เรือนที่พักและคัดแยก
ขยะ

รวม

500,000

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
โครงการอุดหนุนงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
อาเภอยางสีสุราช

60,000

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนโครงการ
ตามพระราชดาริด้าน
สาธารณสุขมูลฐาน

260,000

260,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

1,332,000

1,332,000

โครงการ สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนอาเภอยางสีสุ
ราช

20,000

20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี
อาเภอยางสีสุราช

25,000

25,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
อาเภอยางสีสุราช

10,000

10,000

หน้า : 29/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานงบกลาง
รวม

12,333,462

แผนงานการ
พาณิชย์
1,247,700

แผนงาน
แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานการเกษตร อุตสาหกรรมและ วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
การโยธา
นันทนาการ
763,760

2,655,980

600,000

70,000

3,308,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
1,288,280

หน้า : 30/30

วันที่พิมพ์ : 18/8/2563 11:43:30

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานสาธารณ
แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
แผนงานการศึกษา
สุข
ความสงบภายใน
ทั่วไป
รวม

1,844,860

5,231,518

604,200

12,052,240

รวม
42,000,000

