
 
 

  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  10,184,185   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

 และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

งานบริหารงานทั่วไป      รวม    10,184,185   บาท 
  งบบุคลากร       รวม    7,321,280    บาท 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   รวม    3,175,920   บาท 
   1.ประเภท เงินเดือนผู้บริหาร    ตั้งไว้   514,080.-  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.
และรองนายก อบต. จำนวน  2 คน 
  2. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง  ตั้งไว้ 42,120.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
ประจำตำแหน่ง  นายก อบต.และรองนายก อบต.  จำนวน 2  คน 
  3. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 42,120.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก 
อบต.และรองนายก อบต.  จำนวน 2  คน 
    4.ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้บริหาร ตั้งไว้ 86,400.- บาท 
เพ่ือจ่ายเงินค่าตอบแทน ให้แก่เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบล      
   5.ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้ งไว้    2,491,200.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต.  รองประธานสภา อบต.  เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต. 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)   รวม  4,145,360    บาท 
   1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้    2,828,760  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตำบล สำนักปลัด  จำนวน    8   อัตรา   
   2.ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้   9,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวหรือ
เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด    
   3.ประเภทเงินประจำตำแหน่ง   ตั้งไว้  252,000 .บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน
ส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
   4.ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  966,600  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้างสำนักปลัด อบต.  จำนวน  7  อัตรา  ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)   
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  ผู้ช่วยนักจัดการงานทัว่ไป  พนักงานขับรถยนต์ คนครัวและคนงานทั่วไป   
    5.ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  89,000 .บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
 
 
 
    งบดำเนินงาน       รวม  2,673,405   บาท 
   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  รวม  2,353,405  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน      รวม    292,000  บาท 
   1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ตั้ง
ไว้   150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน บุคคลหรือคณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการ



 
 

  

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
   2.ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  
   3.ประเภทค่าเช่าบ้าน    ตั้งไว้  72,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านของพนักงาน
ส่วนตำบล 
   4.ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้มีสิทธิเบิกจ่าย 
 

   หมวดใช้สอย       ตั้งไวร้วม    1,571,405   บาท  แยกเป็น 
    1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไวร้วม   273,405  บาท เพ่ือจ่ายเป็น   
    1) ค่าถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ข้อบัญญัติต่าง ๆ  ตั้งไว้ 33,405 บาท 
   -เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสารอื่นๆ ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ อบต. 
    2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้    40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
   3) ค่าเบีย้ประกันภัยรถยนต์    ตั้งไว้    30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดทำประกันภัย
รถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
     4) ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป     ต้ังไว้   120,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคล
ดำเนินการหรือซื้อบริการจากผู้รับจ้างทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามลักษณะงานที่ดำเนินการตามภารกิจของ อบต. 
    5) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบแนวเขต รังวัดที่ดินที่สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลยาง  
   2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้รวม  30,000  บาท   
    -ค่ารับรอง  ต้ังไว้   10,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มาเยี่ยมเยือน ตรวจงาน หรือนิเทศงานอบต. 
    - ค่าเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบทางราชการ หรือการ
ประชุมร่วมกันระหว่างอบต.หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนร่วมกับ อบต. 
   3.ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งไว้  210,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร  และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
 
 
   4.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว้  1,058,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ ประชุม 
อบรม สัมมนาในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ     
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557    



 
 

  

   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
     2)  ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ  ตั้ง
ไว้   8,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สำหรับงานพิธี วันสำคัญต่าง ๆ 
ของชาติ  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
    3)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน     ตั้งไว้    400,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงานของอบต.หรือตัวแทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิน่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่  62 ลำดับที่  2 
   4) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป   ตั้งไว้  500,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือกรณีเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 58 ลำดับที่  4 
    5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      ตั้งไว้    
50,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี เสริมสร้างความสามัคคี ปรองดองของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 59 ลำดับที่  3 
     
  หมวดค่าวัสดุ       รวม    490,000  บาท 
   1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้   100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ  
เครื่องใช้ต่าง ๆ  ภายในสำนักงาน  เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ น้ำดื่ม ผ้าประดับ ธงชาติ  และวัสดุสำนักงาน
อ่ืนๆ    
   2.ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้  230,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
เช่น  น้ำมัน น้ำมันเครื่อง และวัสดุเชื้อเพลิงอื่น ๆ สำหรับยานพาหนะและครุภัณฑ์อ่ืนของ อบต. 
   3.ประเภทค่าวัสดุโฆษณาเผยแพร่   ตั้งไว้   40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าแผ่นป้าย แผ่นไม้ แผง
ปิดประกาศ สี พู่กัน วัสดุสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สำหรบัการโฆษณาและเผยแพร่ 
   4.ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  กระจก และวัสดุอ่ืน ๆ 
  5.ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้    60,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  
ผงหมึก แผ่นดิสก์   โปรแกรมและอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
    6. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 



 
 

  

  หมวดสาธารณูปโภค     รวม   320,000  บาท 
  1. ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  240,000.- บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบล   ค่าไฟฟ้าสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ 
                     2. ประเภทค่าน้ำประปา    ตั้งไว้  6,000.-  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ
องคก์ารบริหารส่วนตำบลหรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ 
  3. ประเภทค่าโทรศัพท์      ตั้งไว้  2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของ อบต.               
 4. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     ตั้งไว้   70,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าดูแลปรับปรุงเว็ปไซต์ และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  5. ประเภท  ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์  ตั้งไว้  2,000.- บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าไปรษณีย์ อากรแสตมป์ต่าง ๆ  

   งบเงินอุดหนุน        รวม  30,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    รวม    30,000  บาท 
   1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์   
ตั้งไว้  30,000  บาท  แยกเป็น 
   1.1  อุดหนุนเทศบาลตำบลบรบือ ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ระดับอำเภอ อำเภอบรบือ  
    1.2 อุดหนุนอำเภอบรบือ ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดงานวันสำคัญของชาติและงานราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนพ้ืนที ่
  งบลงทุน        รวม   159,500  บาท 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม   159,500  บาท 
   ค่าครุภัณฑ์     รวม  59,500   บาท     
   1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน      ตั้งไว้    37,500  บาท  แยกเป็น 
   1)  ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์    ตั้งไว้   30,000     บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์  
จำนวน  ๒๐  ตัว จัดซื้อตามราคาท้องตลาด สำหรับรองรับการประชุม การให้บริการประชาชนและดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
   2)  ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  ตั้งไว้   7,500     บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จำนวน  1  ชุด 
จัดซื้อตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ   
1.ทำด้วยไม้สัก 
2.มีโต๊ะหมู่บูชา9ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 
3.มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
   2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตั้งไว้   22,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
   1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   



 
 

  

   2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง         รวม    100,000  บาท  แยกเป็น 
   1.ประเภทค่าต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารต่าง ๆ  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
อาคารหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เช่น ต่อเติมหรือ
ปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยหรือรองรับการบริการ
ประชาชนได้ดียิง่ขึ้น 
         -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
         -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที่ 61 ลำดับที่  2 
 
   
      

********************************** 
 



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  1,785,740  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง      รวม    1,785,740  บาท 
  งบบุคลากร       รวม   1,426,140   บาท 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)    รวม   1,426,140   บาท 
   1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้    966,720  บาท    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตำบลกองคลัง  จำนวน   3  อัตรา 
   2.ประเภทเงินประจำตำแหน่ง   ตั้งไว้  42,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน
ส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร กองคลัง ของ อบต. 
   3.ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ  ตั้ งไว้   258,000  บาท     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่
ลูกจ้างประจำ จำนวน  1   อัตรา 
   4.ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  146,640  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้  1  อัตรา 
   5.ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ต้ังไว้  12,780   บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง กองคลัง 
 

  งบดำเนินงาน         รวม    348,600 บาท 
    หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม   348,600   บาท 
    หมวดค่าตอบแทน     รวม     18,600  บาท 
   1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้  18,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล  
    
 
 
 
 
 
 
 

หมวดใช้สอย       รวม   250,000  บาท 
    1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      
ตั้งไว้  230,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
  1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้  200,000 บาท 
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได้ โดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และการจัดทำฐานข้อมูลข้อมูล



 
 

  

ในการจัดเก็บรายได้ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
             -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  53  ลำดับที ่5 
 
   1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ ประชุม 
อบรม สัมมนาในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ     
  2.ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  ตั้งไว้  20,000  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เช่น  วัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในกองคลังให้
สามารถใช้งานไดต้ามปกติ (วงเงินไม่เกิน 5,000  บาท)  
 

    หมวดค่าวัสดุ        รวม    80,000  บาท   
     1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้   50,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ  
เครื่องใช้ต่าง ๆ  ภายในสำนักงาน  เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และวัสดุสำนักงานอ่ืน ๆ  
   2. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้    30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึก แผ่นดิสก์   โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 
  งบลงทุน         รวม   11,000  บาท 
   หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม   11,000  บาท 
   1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน      ตั้งไว้   11,000  บาท     
  เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  จำนวน  2  หลัง  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  -เป็นตู้เหล็กประตูชนิดบานเลื่อน เปิด-ปิด เป็นกระจกรอบเหล็ก จำนวน  2 บาย พร้อมมือจัดชนิดฝัง มีกุญแจ
ล๊อคชนิดฝังติดกับบานประตู 
  -ขนาดกว้างxลึกxสูง ไม่น้อยกว่า  90x42x180 เซนติเมตร 
  -ทำจากเหล็กอย่างดี พับขึ้นรูป พ่นสี 
  -ภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า  2  ชั้น ทำด้วยเหล็ก สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ 

 
********************************** 



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องคก์ารบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   790,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย    รวม    790,000  บาท 

  งบดำเนินงาน       รวม    790,000  บาท 

   หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   รวม   790,000  บาท 

   หมวดค่าตอบแทน     รวม     60,000  บาท 
   1.ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ตั้งไว้    
60,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในและนอกพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล    
   หมวดค่าใช้สอย      รวม   730,000  บาท 
   1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว้  730,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น 
   1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.(ศูนย์กู้ชีพ –กู้ภัย อบต.)    ตั้งไว้    
700,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจ้าหน้าที่ อปพร.ปฏิบัติงานกู้ชีพ-กู้ภัย ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน รับ 
–ส่ง ผู้ป่วยให้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และค่าวัสดุอุปกรณ์ประจำรถที่จำเป็นและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัย  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  52  ลำดับที่ 4 
   2) ค่าใช้จ่ายโครงการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ และอำนวยความสะดวก ผู้ใช้
รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย เช่น ค่าป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์  วัสดุอุปกรณ์ในด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย 
เวชภัณฑ์ยา อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับให้บริการประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่   52  ลำดับที่  3 

********************************** 
รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   2,379,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 



 
 

  

แผนงานการศึกษา 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม   2,379,000  บาท 
  งบบุคลากร       รวม   2,287,000  บาท 
   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ   รวม   2,287,000  บาท 
   1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว้  1,165,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตำบล  และบุคลากรคร ูกองการศึกษาฯ   จำนวน  4  อัตรา 
   2. ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตั้งไว้  126,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการ
ข้าราชการครูของกองการศึกษาฯ จำนวน  2  อัตรา 
   3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้     945,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ  จำนวน   6  อัตรา    
   4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้     51,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ  จำนวน   6  อัตรา    
  งบดำเนินงาน         รวม  70,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม    70,000    บาท 
   หมวดค่าใช้สอย    รวม    60,000  บาท 
   1. ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้งไว้  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือทรัพย์สินอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบกองการศึกษาฯ  
   2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้     50,000  บาท   แยกเป็น 
    1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  50,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ ประชุม 
อบรม สัมมนาในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ       
    หมวดค่าวัสดุ      รวม    10,000  บาท   
   1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้   10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ   
เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุสำนักงานอ่ืน ๆ   
   
 
 
งบลงทุน         รวม   22,000  บาท 
   หมวดค่าครุภัณฑ์    รวม   22,000  บาท 
   1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตั้งไว้   22,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
   1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   



 
 

  

   2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   2,741,250   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม  2,741,250   บาท 
  งบดำเนินงาน        รวม    1,591,250  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม    1,591,250  บาท 
   หมวดค่าใช้สอย    รวม    901,250   บาท 
   1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้  72,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
ทั่วไปแม่บา้นทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก  และงานอ่ืน ๆ ของอบต.  

   2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้    829,250   บาท   แยกเป็น 
    1 )ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ตั้งไว้  100,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ปี 2564  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่    52   ลำดับที่  1 
   2)  ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ    ตั้งไว้  60,000   บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2564  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ คา่กิจกรรม ประกวด
หรือแข่งขัน  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 
  -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
  --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  50  ลำดับที่   4  
   3)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก  ตั้งไว้  
440,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
  --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่    51  ลำดับที่   8 
    4)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว)   ตั้งไว้  144,500  บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562    
 --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  51  ลำดับที่  7 
   5)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ตั้งไว้  84,750  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา          



 
 

  

เด็กเล็ก (ศพด.)  ค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4110  ลงวันที่  14  กรกฎาคม  2563  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
  -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 
  --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  51    ลำดับที่  7 
 

    หมวดค่าวัสดุ       รวม    690,000  บาท 
  1. ประเภทค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว้  680,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1  แห่ง  และโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  จำนวน  3  แห่ง   
    2. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว้   10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

  งบเงินอุดหนุน        รวม    1,150,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    รวม    1,150,000  บาท 
   1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์   
ตั้งไว้   1,150,000  บาท  แยกเป็น 
   (1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านยาง   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   (2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแดง   ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
การศึกษาตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   (3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบกพร้าว   ตั้งไว้   10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   (4)  อุดหนุนโรงเรียนยางวิทยาคม   ตั้งไว้   20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุน
กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการโรงเรียนชุมชนสัมพันธ์ ให้แก่โรงเรียนยางวิทยาคม 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  50   ลำดับที่  2 
 

  (5)  อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)     ตั้งไว้   1,100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนประถมศึกษา
ทุกแห่ง เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
  -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  51   ลำดับที่  8 
 
 

**************************** 



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    446,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

 และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น     รวม    446,000  บาท 
  งบดำเนินงาน        รวม    146,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ      รวม    146,000  บาท 
   หมวดค่าใช้สอย   รวม    146,000  บาท 
   1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้   6,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ
บุคคลดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
  2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้    140,000  บาท   แยกเป็น 
   (1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ตั้งไว้   30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน  ปี 2564  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียน  อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นในการฝึกอบรม  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  52 ลำดับที่  5 
   (2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ  ตั้งไว้    80,000  บาท      เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุเคมี  อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น โรคไข้เลือดออก  และ
โรคติดต่ออ่ืน ๆ  ที่เกิดขึ้นในพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลยาง  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  54 ลำดับที่  1 
    
 
 
 
 
 

(3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   ตั้งไว้   30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยาและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 



 
 

  

   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  54 ลำดับที่  7 
  งบเงินอุดหนุน      รวม   300,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    รวม    300,000  บาท 
   1.ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์   
ตั้งไว้  300,000  บาท  แยกเป็น 
   (1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน   ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน 
จำนวน  15  หมู่บ้าน ๆ ละ  20,000  บาท  เพ่ือดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2564 ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.52/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน  2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  54 ลำดับที่  2 
  
 

********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   768,340   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    รวม   768,340  บาท 
  งบบุคลากร       รวม    578,340  บาท 
   หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)   รวม    578,340  บาท 



 
 

  

   1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว้  376,080  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
ส่วนสวัสดิการสังคม   จำนวน 1 อัตรา 
   2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง   ตั้งไว้  42,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน
ส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ของกองสวัสดิการสังคม อบต. 
  3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   148,920  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จำนวน  1  อัตรา     
    4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   11,340  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าครองชีพ
ชั่วคราว หรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างกองสวัสดิการสังคม      
 งบดำเนินงาน         รวม    168,000   บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          รวม    168,000  บาท แยกเป็น 
  หมวดค่าตอบแทน        รวม    128,000  บาท 
  1. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว้  8,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนตำบล   
   2. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ตั้ง
ไว้    120,000  บาท  เพ่ือเป็นค่าป่วยการชดเชย การงานหรือเวลาที่เสียไป เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 
  หมวดค่าใช้สอย        รวม    30,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้   30,000  บาท   แยกเป็น      
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ ประชุม 
อบรม สัมมนาในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ  
   หมวดค่าวัสดุ          รวม    10,000  บาท   
   1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้   10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ   
เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ       
 
  งบลงทุน        รวม   22,000  บาท 
   หมวดค่าครุภัณฑ์     รวม   22,000  บาท   
   1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตั้งไว้   22,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
   1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   
   2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  



 
 

  

   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   75,000    บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     รวม    75,000   บาท 
  งบดำเนินงาน       รวม    75,000   บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         รวม    75,000   บาท   
  หมวดค่าใช้สอย        รวม    75,000   บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้   75,000  บาท   แยกเป็นดังนี้ 
   (1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตั้งไว้   75,000   บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2564 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค  ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  54  ลำดับที่  3 
 
        
 

************************************* 
 



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    350,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม   350,000  บาท 
   งบดำเนินงาน        รวม   350,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          รวม   350,000  บาท   
  หมวดค่าใช้สอย        รวม    350,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้    350,000  บาท   แยกเป็น 
   1)ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว้   350,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในตำบล และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ประจำปี
งบประมาณ  2564 เช่น กีฬาภายในตำบล  กีฬาประเพณีปีใหม่อำเภอบรบือ   โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าชุดกีฬา ค่า
อุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดวอร์ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ของผู้ควบคุม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีใช้ในการแข่งขันกีฬา 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   ---เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  57  ลำดับที่  1 
 
 

************************************* 
 
 



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   150,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิน่     รวม    150,000  บาท 
  งบเงินอุดหนุน       รวม   150,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน      รวม   150,000  บาท 
  1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์   
ตั้งไว้ 150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
   1)  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลยาง   ต้ังไว้   150,000  บาท   แยกเป็น 
   1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลยาง  ประจำปี 2564   
ตั้งไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขบวนแห่ ค่ารับรอง ค่าสถานที่ ค่ากรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
  1.2 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2564  ต้ังไว้  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่ากรรมการ
ตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
   1.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา   ประจำปี 2564  ตั้ง
ไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา   เช่น  ค่า
รับรอง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
   1.4  ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานบุญทอดเทียนโฮม    ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานบุญทอดเทียนโฮม  ประจำปี 2564   เช่น ค่ารับรอง ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานหรือ
กิจกรรม 
  
 

*************************************



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    1,417,140  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม    1,417,140    บาท 
  งบบุคลากร       รวม   1,357,140  บาท 
    หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ         รวม   1,357,140  บาท  แยกเป็น 
  1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้   998,880  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
กองช่าง 
  2. ประเภทเงินประจำตำแหน่ง   ตั้งไว้  42,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งพนักงาน
ส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร ของ อบต. 
   3. ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   275,760  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  และผู้ช่วยช่างโยธา  จำนวน 2 อัตรา 
   4. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้   40,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพ
ชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างกองช่าง 
  งบดำเนินงาน        รวม   60,000  บาท 
    หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       รวม   60,000  บาท   แยกเป็น 
  หมวดค่าใช้สอย        รวม   50,000  บาท 
   1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้   20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภคภายในตำบลยางให้ได้น้ำที่มีคุณภาพท่ีปลอดภัยต่อประชาชน 
  2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้   30,000  บาท   แยกเป็น 
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเดินทางไปราชการหรือ ประชุม 
อบรม สัมมนาในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักรของของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ     
    หมวดค่าวัสดุ          รวม    10,000  บาท   
   1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน   ตั้งไว้   10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่าง ๆ   
เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ์และวัสดุสำนักงานอื่น ๆ      



 
 

  

 
  งบลงทุน        รวม   66,500  บาท 
    หมวดค่าครุภัณฑ์      รวม   66,500  บาท 
      1.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตั้งไว้   22,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12  นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน   
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้   
   1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ   
   2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ น้อย
กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB   
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1 ,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - 
มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  
  2.ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ      ตั้งไว้   24,500  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกพา  จำนวน  1  เครื่อง จัดซื้อตามราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ โดยคุณลักษณะ
ดังนี้  
   1)  มีเครื่องรับสัญณาณ GPS แบบความไวสูง                           
   2)  มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD                
   3)  บันทึกข้อมูลตำแหน่งพิกัดได้ไม่น้อยกว่า  2,000 จุด  และสร้างเส้นทางได้ 200 เส้นทาง 
            4)  บันทึกข้อมูลค่ำพิกัดโดยอัตโนมัติได้ถึง 10,000 จุด            

5)  มีแผนที่ประเทศไทยบรรจุอยู่ และข้อมูลตำแหน่งสถนที่สำคัญ  ไม่น้อยกว่า 500,000 ตำแหน่ง             
6)  มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบหำค่ำความสูงโดยการวัด   ความดันบรรยากาศ            

  7)  มีพอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port     แบบ High-Speed 
   3.ประเภทครุภัณฑ์งานก่อสร้าง      ตั้งไว้   20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือชุดทดสอบวัสดุ 

งานคอนกรีต จำนวน  1  ชุด  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ



 
 

  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   2,140,000   บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน        รวม   2,140,000   บาท 
  งบดำเนินงาน       รวม   440,000  บาท 
  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         รวม  440,000  บาท    
  ค่าใช้สอย        รวม   350,000   บาท 
  1. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม     ตั้งไว้   350,000    บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินหรือที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ   ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
 
     ค่าวัสดุ           รวม     90,000  บาท   
     1.วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        ตั้งไว้    60,000   บาท   
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า  สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ  
    2.วัสดุก่อสร้าง         ตั้งไว้     30,000  บาท     
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณก์่อสร้างต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องมืองานช่าง  และวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ   
 
     งบลงทุน       รวม   1,700,000  บาท 
      ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          รวม   1,700,000  บาท แยกเป็น 
   ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
    1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 1 บ้านยาง จาก คสล.เดิมหน้าบ้าน 
นายไชยา  โคตรธาดา ถึงที่สวนนายศิลา รักษาชาติ   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  33 ลำดับที่  1 
    
 
 
 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่ 2 บ้านแดง จาก คสล.เดิมหน้าบ้าน 
นางกรรณิการ  สิงห์ทอง ถึงที่สวนนายสมบูรณ์  สิงห์ทอง  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  49.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 196  ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง(ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
กำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 



 
 

  

   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  34 ลำดับที่  8 
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  3  บ้านหนองหว้า จาก คสล.เดิมข้างวัด
หนองหว้า ไปตามถนนสายหนองหว้า เชื่อมถนนบ้านยาง-บ้านแดง ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา 
0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  34  ลำดับที่  9 
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  4  บ้านสงเปลือย จาก คสล.เดิม ถึงที่นาย
สำราญ  บุดดี  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 192  
ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยางกำหนด)  
งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  35 ลำดับที่  16 
   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  5  บ้านหนองขาม จาก คสล.เดิม ถนนสาย
รอบหมู่บ้านทิศตะวันตก ถึงท่ีนางตุ่น  สมน้อย   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  35 ลำดับที่  18 
   6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  6  บ้านบกพร้าว จาก คสล.เดิม ถนนสาย
รอบหมู่บา้นไปหนองสิม หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล. 
ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
กำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  35 ลำดับที่  20 
   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  7  บ้านโพธิ์ทอง จาก คสล.เดิม ถนนสาย
รอบหมู่บ้านโพธิ์ทอง ไปถนนลาดยาง ถึงที่สวนนายคูณ  อัปมาทัง   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  36 ลำดับที ่ 23 
   8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  8  บ้านโคกสูง จาก คสล.เดิม ถนนสายรอบ
บ้าน ถึงที่นายธานี  วันวาน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  49.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 196  ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   
100,000.-  บาท 



 
 

  

   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  36 ลำดับที่  26 
   9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  9  บ้านมะแงว จาก คสล.เดิม ถนนสายข้าง
โรงเรียนบ้านยาง  ถึงที่นางหวั่ง  ดอกไม้   ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  62.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 186  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  37 ลำดับที่  35 
   10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  10  บ้านดอนจันทร์ จาก คสล.เดิม ถนน
สายโรงสีกลุ่ม ไปสระน้ำดอนจันทน์  ถึงที่นายดำริ  ใจซื่อ   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  49.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 196  ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยาง
กำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  38 ลำดับที่  39 
   11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  12  บ้านกลาง จาก คสล.เดิม ถนนสาย
รอบบ้านกลาง  ถึงที่นายทวี  บัณฑิต   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ 
คสล.ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบล
ยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  38 ลำดับที่  41 
   12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  13 บ้านหนองแวง  จาก คสล.เดิม ถนน
สายรอบบ้านหนองแวง  จากที่นางคำสิน ทองบุญนนท์  ถึงที่เขตถนนลาดยางบรบือ-วาปีปทุม   ขนาดกว้าง  4.00  
เมตร  ยาว  48.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  
0.25  เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  38 ลำดับที่  46 
   13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  14 บ้านยางใหม่  จาก คสล.เดิม ถนนสาย
รอบบ้านยางใหม่จากโรงสีกลุ่มไปถนนลาดยาง  ถึงที่สวน นายวีระ  สันโดษ  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  48.00 
เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 192  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.25  เมตร (ตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  39 ลำดับที่  47 
   14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  15  บ้านแดงใหม่ จาก คสล.เดิม ถนนสาย
รอบบ้านที่สวนนางบัวเรียน  บัณฑิต ถึงที่สวนนางค่าย ศรีมาศ   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  49.00 เมตร  หนา 



 
 

  

0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 196  ตารางเมตร ไม่มีลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  39 ลำดับที่  51 
   15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ที่  11  บ้านโนนสมบูรณ์จากบ้านโนนสมบูรณ์ 
ม.11 ตำบลยาง เชื่อมบ้านหนองบัว  ตำบลบัวค้อ  เพ่ือจ่ายเป็ ขนาดกว้าง  6.00  เมตร  ยาว  31 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 186  ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทาง 0.30 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางกำหนด)  งบประมาณ   100,000.-  บาท 
 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  47 ลำดับที่  110 
    
 
 
 
 
 
 

ประเภทอาคารต่าง ๆ     ตั้งไว้  200,000   บาท 
   1.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   ตั้งไว้   200,000  บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ยาว  12.00  เมตร  หรือพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  60 ตารางเมตร  สำหรับใช้
ในกิจกรรมการพัฒนาเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.ยาง (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลยางกำหนด)  
งบประมาณ   200,000.-  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  47   ลำดับที่  1 
 



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   525,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    525,000  บาท 

   งบดำเนินงาน       รวม    525,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       รวม    525,000  บาท    
   หมวดค่าใช้สอย     รวม    525,000  บาท แยกเป็น   1 

1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
ตั้งไว้  525,000  บาท   แยกเป็น 
   (1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล และประชาคมการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน   ตั้งไว้    30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ระดับตำบล การประชุมประชาคมร่วมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  59  ลำดับที่  1 
   (2)  ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพครัวเรือน  ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพใช้เองในครัวเรือน ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุทำ/ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ชนิด/ประเภทต่างๆ ทึจ่ำเป็นในการฝึกอบรม 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  30  ลำดับที่  2 
   (3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมความรู้พัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น  ปี 2564 เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน  ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  62  ลำดับที่  1 
 
 
    (4)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน    ต้ังไว้   250,000    บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน    ศึกษาดูงานให้แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มสตรี แม่บ้าน  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียน  อุปกรณ์ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรม  



 
 

  

   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  31  ลำดับที่  1 
   (5) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี สมานฉันท์ อย่างย่ังยืน ตั้งไว้   30,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี สมานฉันท์ อย่างยั่งยืน ปี 2564  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   ---เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  58  ลำดับที่  3 
   (6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี   ตั้งไว้  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี   เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค 
ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  58 ลำดับที่  2 
   (7) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขันการจัดแสดงสินค้างานปีใหม่      
ตั้งไว้   30,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการ ประกวดแข่งขันการจัดแสดงสินค้างานปี
ใหม่   เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  48 ลำดับที่  1 
    (8) ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้  50,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่  31  ลำดับที่  3 
    
 

(9)  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกฎหมายน่ารู้คู่ประชาชน ปี 2564  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ 
เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่ พ.ศ.2557 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  62  ลำดับที่  3 
   (10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน  ปี 2564  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  54 ลำดับที่  5 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

อำเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  112,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้      รวม    112,000  บาท 
  งบดำเนินงาน        รวม    112,000  บาท 
   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       รวม    112,000  บาท    
   หมวดค่าใช้สอย     รวม    112,000  บาท 
   1.  ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ต้ังไว้   
112,000  บาท   แยกเป็น 
    1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกตันไม้ ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  ตั้งไว้    30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ   ในพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์ในตำบลยาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่  ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  49  ลำดับที่  1 
    2) ค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย  น้ำใส ไร้ผักตบชวา ตั้งไว้    20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ คลองสวย  น้ำใส ไร้ผักตบชวา  ปี 2564 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจำเป็นและเกี่ยวข้องในการจดังาน 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  49  ลำดับที่  4 
     3) ค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว้    12,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม  ปี 2564 เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าบำรุงสถานที่  ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเก่ียวข้องในการจัดงาน 
   -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  49 ลำดับที่  5 
      
 

4) ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตั้ งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ ายตาม
โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทำระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งให้แก่ประชาชน 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   --เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  32  ลำดับที ่ 7 



 
 

  

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  อำเภอบรบือ  จังหวดัมหาสารคาม 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น   8,069,845  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร  

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 
แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง       รวม  8,069,845   บาท 
  งบกลาง      รวม  7,908,000    บาท 
   หมวดงบกลาง     รวม  7,908,000    บาท  แยกเปน็ 
   1. ประเภทเงินสมทบประกันสังคม   ตั้งไว้   150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
ของพนักงานจ้างของ อบต.  
   2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว้   6,100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน 
เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ขึ้นทะเบียนไว้ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำหนด 
   3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งไว้   1,300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการหรือทุพพลภาพในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกำหนด 
      4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์     ตั้งไว้   30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกำหนด 
   5. ประเภทเงินสำรองจ่าย  ตั้งไว้     250,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน ตาม
ความจำเป็น เร่งด่วนหรือเกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
   6. ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   ตั้งไว้   70,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที ่อบต.ยาง 
   7.ประเภทเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน ตั้งไว้   8,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอัตราที่กำหนดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๑    
   หมวดบำเหน็จบำนาญ     รวม       161,845    บาท 
    1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     
ตั้งไว้  161,845   บาท    
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สำเนา 
รายงานการประชุม 

 
 

 
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 

 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม



 
 

 


