
 
 

  

ข้อบัญญัติองค้การบริหารส้วนต าบล 

 
เรื่อง 

 

 

งบประมาณรายจ้ายประจ าป้งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 
อ าเภอบรบือ    จังหวัดมหาสารคาม



 
 

 

 
 
 

ส้วนที่ 1 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ้าย 
 

ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

        องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 
 



 
 

 

อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
 
 



 
 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ้ายประจ าป้งบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค่การบริหารส่วนต าบลยาง 

 บั ด นี้    ถึ ง เ ว ล า ที่ ค ณ ะ ผู่ บ ริ ห า ร อ ง ค่ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ย า ง 
จะได่เสนอร่างข่อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป่ต่อสภาองค่การบริหารส่วนต าบลยางอีกครั้งหนึ่ง       
ฉ ะ นั้ น   ใ น โ อ ก า ส นี้ ค ณ ะ ผู่ บ ริ ห า ร อ ง ค่ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ย า ง     จึ ง ข อ แ ถ ล ง 
ให่ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได่ทราบถึงสถานะการคลัง    ตลอดจนหลักการและแนวนโยบาย 
การด าเนินงานในป่งบประมาณ พ.ศ. 2562   ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในป่งบประมาณ  พ .ศ .2562  ณ  วันที่    30  กรกฎาคม  2561  องค่การบริหารส่วนต าบลยาง 
มีสถานะการเงินการคลัง ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      14,091,435.86  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม       4,443,779.69  บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม     4,924,912.56  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว่แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได่เบิกจ่าย ..ไม่มี.. จ านวน  - โครงการ รวม - บาท 
 1.1.5 รายการที่ได่กันเงินไว่โดยยังไม่ได่ก่อหนี้ผูกพัน  ..ไม่มี.. จ านวน  - โครงการ รวม - บาท 
   1.2 เงินกู่คงค่าง ……………ไม่ม…ี………… บาท  
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 

2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป้ 2560 

ประมาณการ 
ป้  2561 

ประมาณการ 
ป้  2562 

1.รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 102,302.06 103,500 105,500 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,653.60 16,000 10,500 
    หมวดรายได่จากทรัพย่สิน 71,231.71 100,000 100,000 
    หมวดรายได่จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย่ - - - 
    หมวดรายได่เบ็ดเตล็ด 618,550.00 200,000 660,000 
    หมวดรายได่จากทุน - - - 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 794,737.37 419,500 876,000 
2.รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น    
    หมวดภาษีจัดสรร 13,905,340.21 14,745,000 14,160,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

 
13,905,340.21 

 
14,745,000 

 
14,160,000 

3.รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,378,455.00 14,835,500 16,764,000 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น  

12,378,455.00 
 

14,835,500 
 

16,764,000 
รวม 27,078,522.58 30,000,000 31,800,000 

 
 
 



 
 

 

 

 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ้ายประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 

2.2 รายจ้าย 
 

รายจ้าย 
รายจ้ายจริง 

ป้ 2560 
ประมาณการ  

2561 
ประมาณการ  

2562 
จ้ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 
 

6,677,014.00 7,031,245 7,728,360 

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ่างประจ า 
และค่าจ่างชั่วคราว) 

 
10,635,998.00 

 
11,487,460 

 
12,136,940 

    ง บ ด า เนิ น ง า น   (ห ม ว ด ค่ า ต อ บ แ ท น 
ใช่สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

 
5,571,353.02 

 
7,010,995 

 
7,008,200 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ่ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร่าง) 

 
1,988,000.00 

 
3,021,000 

 
3,214,500 

    งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 
 

15,000.00 20,000 20,000 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 
 

1,242,795.90 1,429,300 1,692,000 

รวมจ้ายจากงบประมาณ 26,130,160.92 30,000,000 31,800,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

(ภาพตราสัญลักษณ้ อปท.) 
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ข้อบัญญัติองค้การบริหารส้วนต าบล 
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งบประมาณรายจ้ายประจ าป้งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 
อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 



 
 

 

  

บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร้างข้อบัญญัติองค้การบริหารส้วนต าบลยาง งบประมาณรายจ้าย 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 12,131,500 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 640,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 5,110,900 
    แผนงานสาธารณสุข 442,500 
    แผนงานสังคมสงเคราะห่ 677,720 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,904,020 
    แผนงานสร่างความเข่มแข็งของชุมชน 545,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 500,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 
    แผนงานการเกษตร 120,000 
    แผนงานการพาณิชย่ 0 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 7,728,360 

งบประมาณรายจ้ายท้ังสิ้น 31,800,000 

 
 



 
 
 

 



 
 

 

 
ข้อบัญญัติองค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

งบประมาณรายจ้าย ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

  อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 
 

 โด ย ที่ เ ป่ น ก า ร ส ม ค ว ร ตั้ ง งบ ป ร ะ ม าณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ป่ งบ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2562 
อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญั ติ  สภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537   
และแก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่   6) พ.ศ. 2552  มาตรา 87  จึงตราข่อบัญญัติขึ้นไว่โดยความเห็นชอบของ 
สภาองค่การบริหารส่วนต าบลยาง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอบรบือ 

 ข่อ 1  ข่อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข่อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าป่งบประมาณ พ.ศ.2562 

 ข่อ 2  ข่อบัญญัตินี้ให่ใช่บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561   เป่นต่นไป 

 ข่อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าป่งบประมาณ พ.ศ. 2562  เป่นจ านวนรวมทั้งสิ้น 31,800,000  บาท  

 ข่ อ  4  งบ ป ระม าณ ราย จ่ าย ทั่ ว ไป  จ่ าย จากราย ได่ จั ด เก็ บ เอ ง   ห ม วด ภ าษี จั ด ส รร 
แ ล ะ ห ม ว ด เ งิ น อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป   เ ป่ น จ า น ว น ร ว ม ทั้ ง สิ้ น   31,800,000.-  บ า ท 
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได่ดังนี้ 

 
แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,131,500 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 640,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 5,110,900 
    แผนงานสาธารณสุข 442,500 
    แผนงานสังคมสงเคราะห่ 677,720 
    แผนงานเคหะและชุมชน 3,904,020 
    แผนงานสร่างความเข่มแข็งของชุมชน 545,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 500,000 
ด้านการเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 
    แผนงานการเกษตร 120,000 



 
 

 

    แผนงานการพาณิชย่ 0 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
    งบกลาง 7,728,360 

งบประมาณรายจ้ายท้ังสิ้น 31,800,000 

 



 
 

 

-2- 

 

  ข่ อ  5  งบ ป ระม าณ ราย จ่ าย ทั่ ว ไป  จ่ าย จ าก ราย ได่ จั ด เก็ บ เอ ง  ห ม วด ภ าษี จั ด ส ร ร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป่นจ านวนรวมทั้งสิ้น  31,800,000.-  บาท โดยแยกรายละเอียดตามรายจ่าย 
ได่ดังนี ้

งบ ยอดรวม 
งบกลาง 7,728,360 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ่างประจ า และค่าจ่างชั่วคราว)  12,136,940 
งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช่สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  7,008,200 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ่ ที่ดินและสิ่งก่อสร่าง) 3,214,500 
งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอื่น)  20,000 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,692,000 

รวมรายจ้าย 31,800,000 
 
 ข่ อ  6 ใ ห่ น า ย ก อ ง ค่ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ย า ง 
ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได่รับอนุมัติให่เป่นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค่การบริหารส่วน
ต าบล 

 ข่อ 7  ให่นายกองค่การบริหารส่วนต าบลยาง มีหน่าที่รักษาการให่เป่นไปตามข่อบัญญัตินี้ 

   ประกาศ ณ วันที่  20 เดือน   กันยายน  พ.ศ.2561 
 
 
 
       (ลงนาม)   บุญเพ็ง  ศรัทธาคลัง) 
        (นายบุญเพ็ง  ศรัทธาคลัง) 
       ต าแหน่ง นายกองค่การบริหารส่วนต าบลยาง   
 
        อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม)        อนุวัฒน่  หิระนิล 



 
 

 

      (นายอนุวัฒน่  หิระนิล) 
                  นายอ าเภอบรบือ   
 
 



 
 

 

 



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    31,800,000.-   บาท  แยกเป้น  
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร        รวม ......105,500.-.....บาท 
  1) ประเภทภาษีบ ารุงท่องที่       จ านวน    67,000.- บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่สูงกว่าป่ที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได่เพ่ิมขึน้ 
  2) ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน      จ านวน    35,000.-    บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่เท่ากับหรือใกล่เคียงรายรับที่จัดเก็บจริงจากป่ที่ผ่านมา 
  3) ประเภทภาษีป่าย       จ านวน      3,500.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่เท่ากับหรือใกล่เคียงรายรับที่จัดเก็บจริงจากป่ที่ผ่านมา 
  4) ประเภทอากรฆ่าสัตว่       จ านวน ............-............. บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
หมวดค้าธรรมเนียม ค้าปรับและใบอนุญาต     รวม         10,500.-   บาท 
  1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว่และจ าหน่ายเนื้อสัตว่   จ านวน      -     บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
  2)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     จ านวน  1,000.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่เท่ากับป่ที่ผ่านมา  
  3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน     จ านวน     -      บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
  4)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย่      จ านวน    500.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่เท่ากับป่ที่ผ่านมา 
   5)ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ       จ านวน  1,000.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ต้ังประมาณการไว่รองรบังบประมาณ 
  6)ค่าปรับผู่กระท าผิดกฎหมายจราจร      จ านวน     -      บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
  7)ค่าปรับการผิดสัญญา         จ านวน  5,000.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ตั้งประมาณการไว่เท่ากับป่ที่ผ่านมา 
  8)ค่าปรับอ่ืน ๆ          จ านวน     -      บาท 



 
 

 

   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
  9)ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  จ านวน     -      บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 



 
 

 

หมวดค้าธรรมเนียม ค้าปรับและใบอนุญาต (ต้อ) 
  10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค่าส าหรับกิจการที่เป่นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน  1,500.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่สูงกว่าป่ที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได่เพ่ิมขึน้ 
  11)  ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค่าในที่หรือทางสาธารณะ    จ านวน  1,000.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ต้ังประมาณการไว่เท่ากับป่ที่ผ่านมา คาดว่าจะมีการต่อใบอนุญาตต่าง ๆ 
  12) ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ        จ านวน   500.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่ต่ ากว่าป่ที่ผ่านมา คาดว่าจะจัดเก็บได่ลดลง 
หมวดรายได้จากทรัพย้สิน        รวม ........100,000.-......บาท 
  1) ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร    จ านวน.....100,000.-....บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่สูงกว่าป่ที่ผ่านมา  ซ่ึงคาดว่าจะได่รับดอกเบี้ยเงินฝากเพ่ิมขึ้น 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย้      รวม .................-.............บาท 
   -ไม้มี 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          รวม .......660,000.-.......บาท 
  1) ประเภทเงินที่มีผู่อุทิศให่      จ านวน.........................บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 

2) ประเภทค่าขายแบบแปลน      จ านวน......10,000.-....บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่ต่ ากว่าป่ที่ผ่านมา  
  3) ประเภทค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร     จ านวน............-...........บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
  4) ประเภทรายได่เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ      จ านวน......650,000.-..บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่สูงกว่าป่ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมีรายได่เบด็เตลด็เพิ่มขึน้ 
หมวดรายได้จากทุน         รวม ..............-..............บาท 
  1) ประเภทค่าขายทอดตลาดทรัพย่สิน     จ านวน...........-.............บาท 
   ค าชี้แจง... ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร        รวม    14,160,000.-  บาท 

  1) ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.กระจายอ านาจฯ   จ านวน...9,000,000.-...บาท 
   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่เท่ากับป่ที่ผ่านมา 
คาดว่าจะได่รับการจัดสรรเพ่ิมขึ้นหรือใกล่เคียงกับป่ที่ผ่านมา 
  2) ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9      จ านวน...1,500,000.-...บาท 



 
 

 

   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่เท่ากับป่ที่ผ่านมา 
คาดว่าจะได่รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนหรือใกล่เคียงกับป่ที่ผ่านมา 
  3) ประเภทภาษีสุรา         จ านวน......850,000.-....บาท 
   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่ต่ ากว่าป่ที่ผ่านมา 
คาดว่าจะได่รับการจัดสรรลดลงหรือใกล่เคียงป่ที่ผ่านมา 
   



 
 

 

  หมวดภาษีจัดสรร (ต่อ) 
  4) ประเภทภาษีสรรพสามิต      จ านวน...2,000,000.-...บาท 
   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่สูงกว่าป่ที่ผ่านมา 
คาดว่าจะได่รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนหรือใกล่เคียงกับป่ที่ผ่านมา 
 

   5) ประเภทค่าภาคหลวงแร่     จ านวน.....35,000.-......บาท 

   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่เท่ากับป่ที่ผ่านมา คาดว่าจะได่รับการจัดสรรใกล่เคียงกับป่ที่ผ่านมา 
  6) ประเภทภาษีภาคหลวงป่โตรเลียม    จ านวน....25,000.-......บาท 
   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่สูงกว่าป่ที่ผ่านมา 
คาดว่าจะได่รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึนหรือใกล่เคียงกับป่ที่ผ่านมา 
  7) ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน....450,000.-....บาท 
   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่ต่ ากว่าป่ที่ผ่านมา 
คาดว่าจะได่รับการจัดสรรลดลงหรือใกล่เคียงป่ที่ผ่านมา 
  8) ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต่หรือล่อเลื่อน   จ านวน....300,000.-....บาท 
   ค าชี้แจง..ประมาณการไว่ต่ ากว่าป่ที่ผ่านมา 
คาดว่าจะได่รับการจัดสรรลดลงหรือใกล่เคียงป่ที่ผ่านมา 
 9) ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ       จ านวน.....-....บาท 
   ค าชี้แจง..ไม่ได่ตั้งประมาณการไว่ 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         รวม    16,764,000.-  บาท 
  1) ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน   16,764,000.-  บาท 
   ค าชี้แจง... ประมาณการไว่สูงกว่าป่ที่ผ่านมา  และเป่นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ่อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป่งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
 
 
 
 

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



 
 

 

 



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณ การราย จ้ ายรวมทั้ งสิ้ น        10,429,052   บ าท   จ้ ายจากราย ได้ จั ด เก็ บ เอ ง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป 

 

งานบริหารงานทั่วไป      รวม    10,429,052    บาท 
  งบบุคลากร       รวม    6,981,052  บาท 
   หมวดเงินเดือน(ฝ้ายการเมือง)   รวม    3,266,160  บาท 
   1.ประเภท เงินเดือนผู้บริหาร    ตั้งไว่   514,080.-  บาท     เพ่ือจ่ายเป่นเงินเดือนนายก 
อบต.และรองนายก อบต. จ านวน  2 คน 
  2. ประเภทเงินค้าตอบแทนประจ าต าแหน้ง  ตั้งไว่ 42,120.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  นายก อบต.และรองนายก อบต.  จ านวน 2  คน 
  3. ประเภทเงินค้าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว่ 42,120.- บาท  เพ่ือจ่ายเป่นเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
นายก อบต.และรองนายก อบต.  จ านวน 2  คน 
    4.ประเภทค้าตอบแทนเลขานุการ และท่ีปรึกษาของผู้บริหาร ตั้งไว่ 86,400.- บาท 
เพ่ือจ่ายเงินค่าตอบแทน ให่แก่เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกองค่การบริหารส่วนต าบล      
   5.ประเภทเงินค้าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว่    2,581,440.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าตอบแทนให่แก่ประธานสภา อบต.  รองประธานสภา อบต.  เลขานุการสภา อบต. และสมาชิกสภา 
อบต. 
   หมวดเงินเดือน(ฝ้ายประจ า)   รวม    3,714,892  บาท 
   1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว่    2,396,760  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเดือนให่แก่พนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด  จ านวน    8   อัตรา   
   2.ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว่   8,880  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ  ให่แก่พนักงานส่วนต าบล ส านักปลัด    
   3.ประเภทเงินประจ าต าแหน้ง   ตั้งไว่  252,000 .บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล สายงานผู่บริหาร ขององค่การบริหารส่วนต าบล 
   4.ประเภทค้าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว่  949,440  บาท     
เพ่ือจ่ายเป่นค่าตอบแทนพนักงานจ่างส านักปลัด อบต.  จ านวน  7  อัตรา  ได่แก่ ผู่ช่วยเจ่าพนักงานธุรการ  2 
อัตรา  ผู่ช่วยเจ่าพนักงานการเกษตร ผู่ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต่ คนครัวและคนงานทั่วไป   



 
 

 

    5.ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว่  107,812 .บาท     
เพ่ือจ่ายเป่นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ่าง  ส านักปลัดองค่การบริหารส่วนต าบล   
 

   



 
 

 

-2- 
งบด าเนินงาน        รวม  2,194,000  บาท 
   หมวดค้าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   รวม  1,875,000  บาท 
   หมวดค้าตอบแทน     รวม    240,000  บาท 
   1.ประเภทค้าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น       
ตั้งไว่   150,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นเงินประโยชน่ตอบแทนอื่นเป่นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าป่)ส าหรับพนักงานส่วนท่องถิ่น และพนักงานจ่างของ 
อบต.และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ่าง 
   2.ประเภทค้าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    ตั้งไว่  10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ่าง  
   3.ประเภทค้าเช้าบ้าน    ต้ังไว่  48,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าเช่าบ่านหรือเช่าซื้อบ่านของพนักงานส่วนต าบล 
   4.ประเภทเงินช้วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว่  32,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล ผู่บริหารท่องถิ่นหรือผู่มีสิทธิเบิกจ่าย 
 

  หมวดใช้สอย        ตั้งไว้รวม  1,145,000  บาท  แยกเป่น 
    1.ประเภทรายจ้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้รวม   170,000  บาท เพื่อจ่ายเป่น   
    1) ค่าถ่ายเอกสาร  เย็บหนังสือ เข่าปกหนังสือ ข่อบัญญัติต่าง ๆ  ตั้งไว่ 20,000 บาท    
    2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว่    30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่า 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ่งานกิจกรรม ภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
   3) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต่    ตั้งไว่    30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดท าประกันภัยรถยนต่ส่วนกลาง ขององค่การบริหารส่วนต าบล 
     4) ค่าจ่างเหมาบริการทั่วไป     ต้ังไว่  90,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างเหมาบุคคลด าเนินการหรือซื้อบริการจากผู่รับจ่างท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามลักษณะงานที่ด าเนินการตามภารกิจของ อบต. 
   2.ประเภทรายจ้ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้รวม  30,000  บาท   
    -ค้ารับรอง  ตั้งไว่   10,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่ารับรองในการต่อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมเยือน ตรวจงาน หรือนิเทศงานอบต. 
    - ค้าเลี้ยงรับรอง   ตั้งไว่  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท่องถิ่นหรือคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการที่ได่รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบทางราชการ 
หรือการประชุมร่วมกันระหว่างอบต.หรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนร่วมกับ อบต. 
   3.ประเภทค้าบ ารุงรักษาและซ้อมแซมทรัพย้สิน   ตั้งไว่  200,000  บาท   



 
 

 

เพ่ือจ่ายเป่นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ่ต่าง ๆ  เช่น  รถยนต่  รถจักรยานยนต่ เครื่องสูบน้ า คอมพิวเตอร่ 
เครื่องถ่ายเอกสาร  และทรัพย่สินอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. 
   4.ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว้   745,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป่น 
    1) ค้าธรรมเนียม และค้าลงทะเบียนต้าง ๆ ตั้งไว่   60,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่าธรรมเนียม 
ลงทะเบียนประชุม อบรม สัมมนา ต่าง ๆ ของผู่บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ่าง 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557    



 
 

 

   2)ค้าใช้จ้ายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว่  60,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวกับการเดินทางไปราชการของผู่บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ่าง 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2555 และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2559 
     3)  ค้าพวงมาลัย ช้อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ส าหรับพิธีการวันส าคัญต้าง ๆ  
ตั้งไว่   5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม่  กระเช่าดอกไม่และพวงมาลา ส าหรับงานพิธี 
วันส าคัญต่าง ๆ ของชาติ  

   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก่ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
    4)  ค้าใช้จ้ายในการฝ้กอบรมและสัมมนาศึกษาดูงาน     ตั้งไว่    400,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการฝ่กอบรม สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และศึกษาดูงานของ 
ผู่บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานของอบต.หรือตัวแทนชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข่องในการพัฒนาท่องถิ่น เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ฯลฯ  
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
80ล าดับที่  2 
   5) ค้าใช้จ้ายในการเลือกตั้งทั่วไป   ตั้งไว้  200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือกรณีเลือกตั้งซ่อมผู่บริหารท่องถิ่นและสมาชิกสภาท่องถิ่น เช่น 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุ อุปกรณ่ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ่ ป่ายประชาสัมพันธ่ 
และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
76ล าดับที่  4 
    6)  ค้าใช้จ้ายในการจัดกิจกรรมส้งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย้      ตั้งไว่    
20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย่     
แสดงออกถึงความจงรักภักดี เสริมสร่างความสามัคคี ปรองดองของประชาชนทุกหมู่เหล่า  
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
77ล าดับที่  3 



 
 

 

    หมวดค้าวัสดุ       รวม    490,000  บาท 

   1. ประเภทค้าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว่   100,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ  
เครื่องใช่ต่าง ๆ  ภายในส านักงาน  เช่น  กระดาษ แฟ่ม ปากกา ดินสอ น้ าดื่ม ผ่าประดับ ธงชาติ  
และวัสดุส านักงานอ่ืนๆ    

   2.ประเภทค้าวัสดุเชื้อเพลิงและหล้อลื่น   ตั้งไว่  240,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าวัสดุเชื้อเพลิง  
เช่น  น้ ามัน น้ ามันเครื่อง และวัสดุเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ ส าหรับยานพาหนะและครุภัณฑ่อ่ืนของ อบต. 

   3.ประเภทค้าวัสดุโฆษณาเผยแพร้   ตั้งไว่   30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป่นค่าแผ่นป่าย แผ่นไม่ 
แผงป่ดประกาศ สี พู่กัน วัสดุสิ่งพิมพ่ต่าง ๆ ส าหรับการโฆษณาและเผยแพร่ 

   4.ประเภทค้าวัสดุยานพาหนะและขนส้ง  ตั้งไว่  50,000  บาท  
เพ่ือเป่นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ่ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  กระจก และวัสดุอ่ืน ๆ 

  5.ประเภทค้าวัสดุคอมพิวเตอร้   ตั้งไว่    50,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร่ 
เช่น  ผงหมึก แผ่นดิสก่   โปรแกรมและอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร่  

    6. ประเภทค้าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว่  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าวัสดุงานบ่านงานครัวขององค่การบริหารส่วนต าบล 

หมวดสาธารณูปโภค     รวม   319,000  บาท 

  1. ประเภทค้าไฟฟ้า  ตั้งไว่  250,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าไฟฟ่าส าหรับที่ท าการองค่การบริหารส่วนต าบล   
ค่าไฟฟ่าสาธารณะที่องค่การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบ 
                     2. ประเภทค้าน้ าประปา    ตั้งไว่  6,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค่การบริหารส่วนต าบลหรือที่องค่การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบ 
  3. ประเภทค้าโทรศัพท้      ตั้งไว่  2,000.- บาท เพื่อจ่ายเป่นค่าโทรศัพท่ของ อบต.              
  4. ประเภทค้าบริการอินเตอร้เน็ต     ตั้งไว่   60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป่นค่าบริการอินเตอร่เน็ต 
อบต. หรือค่าใช่จ่ายในการดูแลเว็ปไซต่ของ อบต. 
  5. ประเภท  ค้าไปรษณีย้  ค้าธนาณัติ ค้าซื้อดวงตราไปรษณีย้  ตั้งไว่  1,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าไปรษณีย่ อากรแสตมป่ต่าง ๆ  

 

   งบรายจ้ายอ่ืน        รวม   20,000.- บาท 
   หมวดรายจ้ายอ่ืน     รวม    20,000.-     บาท 
   1.  ประเภทค้าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม้เกี่ยวกับครุภัณฑ้ หรือสิ่งก้อสร้าง หรือไม้ได้มาซึ่งครุภัณฑ้ 
หรือสิ่งก้อสร้าง  ตั้งไว้    20,000.-  บาท     
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างเหมาบริการส ารวจความพึงพอใจการบริการของประชาชน  
ในการจ่างหน่วยงานหรือองค่กรหรือสถาบันภายนอกที่เป่นกลาง 



 
 

 

 
  งบเงินอุดหนุน       รวม  20,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    รวม    20,000  บาท 
   1. ประเภทเงินอุดหนุนส้วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป้นสาธารณประโยชน้   
ตั้งไว้  20,000  บาท  แยกเป่น 
   1)  อุดหนุนเทศบาลต าบลบรบือ ตั้งไว่  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการศูนย่ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน(สถานที่กลาง) ระดับอ าเภอ 
อ าเภอบรบือ  
    



 
 

 

งบลงทุน         รวม   1,214,000  บาท 
  หมวดค้าครุภัณฑ้ที่ดินและสิ่งก้อสร้าง          รวม   1,214,000  บาท 
   ค้าครุภัณฑ้     รวม   814,000   บาท     
   1.ประเภทครุภัณฑ้ยานพาหนะและขนส้ง    ตั้งไว้   814,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อรถยนต่ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400  ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต่สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต่ ขับเคลื่อน 2 ล่อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน  1  คัน   
จัดซื้อตามราคาบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ่ส านักงบประมาณ 
  -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  90  
ล าดับที่  5 
   ค้าที่ดินและสิ่งก้อสร้าง         รวม    400,000  บาท  แยกเป่น 

   1.ประเภทค้าต้อเติมหรือปรับปรุงอาคารต้าง ๆ  ตั้งไว่  300,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าปรับปรุงอาคารหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร่างต่าง ๆ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค่การบริหารส่วนต าบลยาง เพ่ือปรับปรุงให่มีความม่ันคงแข็งแรง 
ปลอดภัยหรือรองรับการบริการประชาชนได่ดียิ่งขึ้น 
  -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564)  หน่าที่  63 
ล าดับที่  93 
   2.ประเภทอาคารต้าง ๆ  ตั้งไว่  100,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดท าบอร่ดประชาสัมพันธ่หมู่บ่าน/ชุมชน ส าหรับบริการข่อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ให่ประชาชนได่รับรู่มากขึ้น เสริมสร่างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564)  หน่าที่  
63ล าดับที่  93 
 



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น  1,702,448  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 

 
แผนงานบริหารทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง       รวม    1,702,448  บาท 
  งบบุคลากร       รวม   1,449,648  บาท 
   หมวดเงินเดือน(ฝ้ายประจ า)    รวม    1,449,648  บาท 
   1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว่    1,007,040  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเดือนให่แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน   3  อัตรา 
   2.ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ ของพนักงาน  ตั้งไว่    ............-..............บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให่แก่พนักงานส่วนต าบล 
   3.ประเภทเงินประจ าต าแหน้ง   ตั้งไว่  42,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล สายงานผู่บริหาร กองคลัง ของ อบต. 
   4.ประเภทค้าจ้างลูกจ้างประจ า  ต้ังไว่   240,480  บาท     
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเดือนให่แก่ลูกจ่างประจ า จ านวน  1   อัตรา 
   5.ประเภทค้าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว่  136,128  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าตอบแทนพนักงานจ่าง ต าแหน่งผู่ช่วยเจ่าพนักงานจัดเก็บรายได่  1  อัตรา 
   6.ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว่   24,000   บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ่าง กองคลัง 

 

  งบด าเนินงาน         รวม    248,800  บาท 
    หมวดค้าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ รวม    248,800   บาท 
    หมวดค้าตอบแทน     รวม     88,800  บาท 
   1. ประเภทค้าเช้าบ้าน    ตั้งไว่  28,800  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าเช่าบ่านหรือเช่าซื้อบ่านของพนักงานส่วนต าบล กองคลัง 
   2. ประเภทเงินช้วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว่  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล 



 
 

 

    3. ประเภทค้าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น       
ตั้งไว่    50,000  บาท บาท  เพ่ือจ่ายเป่นเงินประโยชน่ตอบแทนอ่ืนเป่นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าป่)ส าหรับพนักงานส่วนท่องถิ่น ลูกจ่างประจ าและพนักงานจ่างกองคลัง 
    



 
 

 

-2- 
 

  หมวดใช้สอย       รวม   60,000  บาท 
    1.  ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืน ๆ      
ตั้งไว่  60,000  บาท  เพื่อจ่ายเป่น 
   1) ค้าธรรมเนียมและค้าลงทะเบียนต้าง ๆ  ตั้งไว่  30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ่างประจ า 
และพนักงานจ่าง กองคลัง     
    2) ค้าใช้จ้ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว่  30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ในการฝ่กอบรม 
ประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ่างของ อบต.   

 

    หมวดค้าวัสดุ        รวม    100,000  บาท   

     1. ประเภทค้าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว่   50,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อวัสดุ สิ่งของ  
เครื่องใช่ต่าง ๆ  ภายในส านักงาน  เช่น  กระดาษ แฟ่ม ปากกา ดินสอ และวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ  
   2. ประเภทค้าวัสดุคอมพิวเตอร้   ตั้งไว่    50,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร่ เช่น หมึก แผ่นดิสก่   โปรแกรมคอมพิวเตอร่และวัสดุอื่นๆ 
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร่ 
 
  งบลงทุน         รวม   4,000  บาท 
   หมวดค้าครุภัณฑ้    รวม   4,000  บาท 
   1.ประเภทครุภัณฑ้ส านักงาน     ตั้งไว้   4,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อโต่ะท างานและเก่าอ้ี จ านวน  1  ชุด   
จัดซื้อตามราคาท่องตลาดไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ่ส านักงบประมาณ  
   
 
 
  

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



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

ประมาณการรายจ้ายรวมทั้ งสิ้น    640,000  บาท  จ้ายจากรายได้จัด เก็บ เอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานป้องกันภัยฝ้ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม    640,000  บาท 

 

  งบด าเนินงาน       รวม   640,000  บาท 

   หมวดค้าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   รวม   640,000  บาท 

   หมวดค้าตอบแทน     รวม     60,000  บาท 
   1.ประเภทค้าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น       ตั้งไว่    
60,000  บาท  เพ่ือเป่นค่าใช่จ่ายให่แก่อาสาสมัครเป่นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน่าที่ในด่านการป่องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป่องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
และปฏิบัติหน่าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการป่องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งในและนอกพ้ืนที่องค่การบริหารส่วนต าบล    
 

   หมวดค้าใช้สอย      รวม   580,000  บาท 
   1.ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว่  580,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป่น 
   -  ค้าใช้จ้ายโครงการจัดตั้งศูนย้บริการแพทย้ฉุกเฉิน อบต.(ศูนย้กู้ชีพ –กู้ภัย อบต.)    ตั้งไว่    
580,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างเหมาบริการจ่าหน่าที่ อปพร.ปฏิบัติงานกู่ชีพ-กู่ภัย ให่บริการการแพทย่ฉุกเฉิน 
รับ –ส่ง ผู่ป่วยให่เข่าถึงบริการด่านสาธารณสุข สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และค่าวัสดุอุปกรณ่ประจ ารถที่จ าเป่นและค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข่องกับการปฏิบัติงานของศูนย่กู่ชีพ-กู่ภัย  
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
69ล าดับที่  4 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 

ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น   2,321,000  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 

แผนงานการศึกษา 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    รวม    2,321,000  .บาท 
  งบบุคลากร       รวม   2,077,000 บาท 
   หมวดเงินเดือนและค้าจ้างประจ า   รวม   2,077,000   บาท 
   1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตั้งไว่  1,020,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  และบุคลากรครู กองการศึกษาฯ   จ านวน  4  อัตรา 
   2. ประเภทเงินวิทยฐานะ  ตั้งไว่  84,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นเงินวิทยฐานะช านาญการข่าราชการครูของกองการศึกษาฯ จ านวน  2  อัตรา 
   3. ประเภทค้าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว่     865,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าตอบแทนพนักงานจ่าง กองการศึกษาฯ  จ านวน   6  อัตรา    
   4. ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว่     108,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ่าง กองการศึกษาฯ  จ านวน   6  อัตรา    
  งบด าเนินงาน         รวม    240,000 บาท 
   หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม    240,000   บาท 
   หมวดค้าตอบแทน   รวม    150,000  บาท 
   1. ประเภท ประเภทค้าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น       
ตั้งไว่   150,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป่นเงินประโยชน่ตอบแทนอื่นเป่นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าป่)ส าหรับพนักงานส่วนท่องถิ่น ข่าราชการครู และพนักงานจ่างกองการศึกษาฯ 
   หมวดค้าใช้สอย    รวม    80,000  บาท 
   1. ประเภทค้าบ ารุงรักษาและซ้อมแซมทรัพย้สิน   ตั้งไว่  20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ่หรือทรัพย่สินอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบกองการศึกษาฯ  
   2. ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว่     60,000  บาท   แยกเป่น 
   1) ค้าธรรมเนียมและค้าลงทะเบียนต้าง ๆ  ตั้งไว่  30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ่าง  



 
 

 

   2)  ค้าใช้จ้ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  30,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ ในเดินทางไปราชการหรือไปฝ่กอบรม ประชุม สัมมนา 
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ่าง กองการศึกษาฯ 

  หมวดค้าวัสดุ      รวม    10,000  บาท 
 

  1. ประเภทค้าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว่   10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป่นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานต่าง 
ๆ   เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ เครื่องเขียน แบบพิมพ่และวัสดุส านักงานอ่ืน ๆ   



 
 

 

-2- 
งบลงทุน         รวม   4,000  บาท 
   หมวดค้าครุภัณฑ้    รวม   4,000  บาท 
   1.ประเภทครุภัณฑ้ส านักงาน      ตั้งไว้   4,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อโต่ะและเก่าอ้ีท างาน จ านวน  1  ชุด  
จัดซื้อตามราคาท่องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ่ส านักงบประมาณ 
    
 
     
  
 



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 

ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น   2,789,900  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 

แผนงานการศึกษา 

 

งานระดับก้อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม    2,789,900  บาท 
  งบด าเนินงาน        รวม    1,762,900  บาท 
   หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม    1,762,900  บาท 
   หมวดค้าใช้สอย    รวม    1,095,400  บาท 
   1.ประเภทรายจ้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้  72,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างเหมาบริการทั่วไปแม่บ่านท าความสะอาดศูนย่พัฒนาเด็ก  และงานอ่ืน ๆ ของอบต.  

   2. ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว่    1,023,400 บาท   แยกเป่น 
   1)ค้าใช้จ้ายโครงการส้งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ตั้งไว่  120,000  บาท 

  เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ป่ 2562  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  

  -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  69ล าดับที่  1 
   2)  ค้าใช้จ้ายโครงการวันเด็กแห้งชาติ    ตั้งไว่  70,000   บาท 
เพ่ือเป่นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าป่  2562  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสถานที่ ค่ากิจกรรม ประกวดหรือแข่งขัน  และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่จ าเป่นและเกี่ยวข่องในการจัดงาน 
  -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  67ล าดับที่  4 
    3)  โครงการสนับสนุนค้าใช้จ้ายการบริหารสถานศึกษา  ค้าอาหารกลางวันศูนย้พัฒนาเด็ก  
ตั้งไว่  539,000   บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน 
ศูนย่พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค่การบริหารส่วนต าบล  



 
 

 

  -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  68ล าดับที่  8 
 
   4)  โครงการสนับสนุนค้าใช้จ้ายการบริหารสถานศึกษา 
ค้าจัดการเรียนการสอนของศูนย้พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)   ตั้งไว่  187,000  บาท   
เพ่ือเป่นค่าใช่จ่ายในการจัดการเรียนการสอนของศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) 
  -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  68ล าดับที่  7 
 
   5)  โครงการสนับสนุนค้าใช้จ้ายการบริหารสถานศึกษา 
ค้าใช้จ้ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย้พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ตั้งไว่  107,400  บาท  
เพ่ือเป่นค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย่พัฒนา          เด็กเล็ก (ศพด.)  ค่าหนังสือเรียน  อุปกรณ่การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู่เรียน 
  -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบลยาง พ.ศ.2537 และที่แก่ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  68ล าดับที่  5 
 
    หมวดค้าวัสดุ       รวม    667,500  บาท 

  1. ประเภทค้าวัสดุอาหารเสริม(นม)  ตั้งไว่  657,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให่แก่เด็กเล็กศูนย่พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบขององค่การบริหารส่วนต าบล  
    2. ประเภทค้าวัสดุงานบ้านงานครัว   ตั้งไว่   10,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าวัสดุงานบ่านงานครัวของศูนย่พัฒนาเด็กองค่การบริหารส่วนต าบล 

   



 
 

 

-2- 
  งบเงินอุดหนุน        รวม    982,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    รวม    982,000  บาท 
   1.ประเภทเงินอุดหนุนส้วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป้นสาธารณประโยชน้   
ตั้งไว้   982,000  บาท  แยกเป้น 
   (1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านยาง   ตั้งไว่  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   (2)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านแดง   ตั้งไว่  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
   (3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านบกพร้าว   ตั้งไว่   10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการแข้งขันทักษะทางวิชาการ  
   (4)  อุดหนุนโรงเรียนยางวิทยาคม   ตั้งไว่   20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินอุดหนุนสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาตามโครงการโรงเรียนชุมชนสัมพันธ่ 
ให่แก่โรงเรียนยางวิทยาคม 
  (5)  อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนประถมศึกษา     ตั้งไว่   932,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให่กับโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง 
เป่นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่องค่การบริหารส่วนต าบลยาง 
 
งบลงทุน         รวม   45,000  บาท 
   หมวดค้าครุภัณฑ้    รวม   45,000  บาท 
   1.ประเภทครุภัณฑ้คอมพิวเตอร้      ตั้งไว้   30,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร่ ส าหรับงานประมวลผล  (จอภาพขนาดไม่น่อยกว่า 19  นิ้ว) จ านวน  1  
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้     
  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น่อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1  หน่วย จดัซ้ือตาม 
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Menory ขนาดไม่น่อยกว่า 8  MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น่อยกว่า 
3.2  Ghz  
  2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ แยกจากแผงวงจรหลักหรือติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง 
เพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช่หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น่อยกว่า  2 GB  
  3. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น่อยกว่า  8  GB  
  4. มีหน่วยจัดเก็บข่อมูล (Hard drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น่อยกว่า  2 TB หรือ ชนิด 
Solid  State Drive  ขนาดความจุไม่น่อยกว่า  240  GB จ านวน  1  หน่วย  
  5. มี DVD-RW  หรือดีกว่า จ านวน  1  หน่วย มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interfaace)   
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน  ไม่น่อยกว่า  1  ช่อง 
  6. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น่อยกว่า 3 ช่อง  



 
 

 

  7. มีแป่นพิมพ่และเมาส่   
  8. มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น่อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น่อยกว่า 19 นิ้ว 
จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑ่ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ่คอมพิวเตอร่ ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
  -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564)  หน่าที่  99 
ล าดับที่  7 
   2.ประเภทครุภัณฑ้งานบบ้านงานครัว    ตั้งไว้   15,000 บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ าดื่ม จ านวน  1  เครื่อง   
จัดซื้อตามราคาท่องตลาดไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ่ส านักงบประมาณ 
  -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
  -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564)  หน่าที่  99 
ล าดับที่  9 
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   รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น    442,500  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 

แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน      รวม    442,500  บาท 
  งบด าเนินงาน       รวม    142,500  บาท 
   หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ     รวม    142,500  บาท 
   หมวดค้าใช้สอย   รวม    142,500  บาท 
   1.ประเภทรายจ้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้   2,500  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างเหมาบริการบุคคลด าเนินการส ารวจข่อมูลสัตว่ และขึ้นทะเบียนสัตว่ 
ตามโครงการสัตว่ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ่า ตามพระปณิธาน ศาสตรจารย่ 
ดร.สมเด็จพระเจ่าลูกเธอเจ่าฟ่าจุฬาภรณวลัยลักษณ่ อัครราชกุมารี 
  2.ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอื่นๆ  
ตั้งไว่    140,000  บาท   แยกเป่น 
   (1) ค้าใช้จ้ายโครงการป้องกันและแก้ไขป้ญหายาเสพติดชุมชน   ตั้งไว่   30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการป่องกันและแก่ไขป่ญหายาเสพติดชุมชน  ป่ 2562  เช่น  ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุเครื่องเขียน  อุปกรณ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร  
และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่จ าเป่นในการฝ่กอบรม  

   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
69ล าดับที่  5 
   (2) ค้าใช้จ้ายในการป้องกันและระงับโรคติดต้อต้าง ๆ  ตั้งไว่    80,000  บาท      
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ่ยาและวัสดุเคมี  อุปกรณ่ต่าง ๆ ส าหรับใช่ในการป่องกันและควบคุมโรค เช่น 
โรคไข่เลือดออก  และโรคติดต่ออ่ืน ๆ  ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่องค่การบริหารส่วนต าบลยาง  
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 



 
 

 

   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564)  หน่าที่  
71ล าดับที่  1 
   (3) ค้าใช้จ้ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า   ตั้งไว่   30,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ่ยาและวัสดุอุปกรณ่ต่าง ๆ ส าหรับใช่ในการป่องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ่า 
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค่การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
72ล าดับที่  7 
 
 
   งบเงินอุดหนุน        รวม   300,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน    รวม    300,000  บาท 
   1.ประเภทเงินอุดหนุนส้วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป้นสาธารณประโยชน้   
ตั้งไว้  300,000  บาท  แยกเป้น 
   (1)  อุดหนุนคณะกรรมการหมู้บ้าน   ตั้งไว่  300,000  บาท  เพ่ือจ่ายให่คณะกรรมการหมู่บ่าน 
จ านวน  15  หมู่บ่าน ๆ ละ  20,000  บาท  เพ่ือด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริด่านสาธารณสุข ป่ 2562 
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท่องถิ่น ที่  มท 0810.5/ว 2072ลงวันที่   5 กรกฎาคม  2561 เรื่อง 
ซั ก ซ่ อ ม แ น ว ท า ง ก า ร ตั้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จ า ป่ ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . 2562 
เงินอุดหนุนทั่วไปด่านสาธารณสุขขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น   602,720  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห้ 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห้    รวม    602,720  บาท 
  งบบุคลากร       รวม    537,720  บาท 
   หมวดเงินเดือน(ฝ้ายประจ า)   รวม    537,720  บาท 
   1.ประเภทเงินเดือนพนักงาน      ตั้งไว่  336,360  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลส่วนสวสัดิการสังคม   จ านวน 1 อัตรา 
   2. ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ พนักงาน   ต้ังจ่ายไว่   ...........-......... บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให่แก่พนักงานส่วนต าบล   
   3.ประเภทเงินประจ าต าแหน้ง   ตั้งไว่  42,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล สายงานผู่บริหาร ของกองสวัสดิการสังคม อบต. 
  4. ประเภทค้าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว่   139,360  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างพนักงานจ่าง ต าแหน่ง ผู่ช่วยเจ่าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา     
    5. ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว่   20,000  บาท    
เพ่ือจ่ายเป่นค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ่างกองสวัสดิการสังคม      
 งบด าเนินงาน         รวม    65,000  บาท 
    หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ          รวม    65,000  บาท แยกเป่น 
  หมวดค้าตอบแทน        รวม    35,000  บาท 
  1. ประเภทเงินช้วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว่  5,000 บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล   
   2. ประเภทค้าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น       
ตั้งไว่    30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นเงินประโยชน่ตอบแทนอื่นเป่นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าป่)ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ่างกองสวัสดิการฯ 
 

  หมวดค้าใช้สอย        รวม    30,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว่   30,000  บาท   แยกเป่น 



 
 

 

  1) ค้าธรรมเนียมและค้าลงทะเบียนต้าง ๆ  ตั้งไว่  15,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ่าง 
   2)  ค้าใช้จ้ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว่  15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ 
ในการเดินทางไปราชการ ฝ่กอบรม สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ่าง 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น   75,000    บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห้ 

 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห้     รวม    75,000   บาท 
  งบด าเนินงาน       รวม    75,000   บาท 
    หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         รวม    75,000   บาท   
  หมวดค้าใช้สอย        รวม    75,000   บาท 
 1. ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว่   75,000  บาท   แยกเป่นดังนี้ 
   (1) ค่าใช่จ่ายโครงการจัดงานวันผู่สูงอายแุห่งชาติ ต้ังไว่   75,000   บาท   
   เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู่สูงอายุแห่งชาติ ป่ 2562 เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค  ค่าเครื่องเสียง ฯลฯ 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
71ล าดับที่  3 
 
        
   

 
 
 

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



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น    360,000  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานกีฬาและนันทนาการ      รวม   360,000  บาท 
   งบด าเนินงาน      รวม   360,000  บาท 
   หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         รวม   360,000  บาท   
  หมวดค้าใช้สอย        รวม     360,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว่    360,000  บาท   แยกเป่น 
   1)ค้าใช้จ้ายในการแข้งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตั้งไว่   360,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดแข่งขันกีฬาภายในต าบล และส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง 
ๆ ประจ าป่งบประมาณ  2562 เช่น กีฬาภายในต าบล  กีฬาประเพณีป่ใหม่อ าเภอบรบือ   โดยมีค่าใช่จ่าย เช่น 
ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ่กีฬา  ค่าชุดวอร่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ของผู่ควบคุม ผู่ฝ่กสอน 
และนักกีฬา  ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่ใช่ในการแข่งขันกีฬา 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
75ล าดับที่  1 
 
     
 
 

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

 
 



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น   140,000  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม    140,000  บาท 
  งบเงินอุดหนุน       รวม   140,000  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุน      รวม   140,000  บาท 
  1.  ประเภทเงินอุดหนุนส้วนราชการ เอกชนหรือกิจการอันเป้นสาธารณประโยชน้   
ตั้งไว้ 140,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่น 
   1)  อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลยาง   ตั้งไว่   140,000  บาท   แยกเป่น 
   1.1 ค้าใช้จ้ายตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟต าบลยาง  ประจ าป้ 2562  ตั้งไว่  90,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลยาง  เช่น ค่ารับรอง ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ 
ค่ากรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช่จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ่ และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข่องในการจัดงาน 
  1.2 ค้าใช้จ้ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าป้ 2562  ตั้งไว่  10,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เช่น ค่ารับรอง ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ 
ค่ากรรมการตัดสิน ค่ามหรสพ การแสดง ค่าใช่จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ่ และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข่องในการจัดงาน 
   1.3 ค้าใช้จ้ายตามโครงการส้งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา   ประจ าป่ 2562  
ตั้งไว่  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข่าพรรษา   เช่น  
ค่ารับรอง ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช่จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช่จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ่ 
และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข่องในการจัดงาน 
   1.4  ค้าใช้จ้ายตามโครงการบุญทอดเทียนโฮม    ตั้งไว่  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการบุญทอดเทียนโฮม    เช่น ค่ารับรอง ค่าบ ารุงสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช่จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าใช่จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ่ และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข่องในการจัดงาน 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น  1,186,520  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม 1,186,520  บาท 
  งบบุคลากร       รวม   1,091,520  บาท 
    หมวดเงินเดือนและค้าจ้างประจ า         รวม   1,091,520  บาท  แยกเป่น 
  1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว่   768,960  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล กองช่าง 
  2. ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ  พนักงาน  ตั้งจ่ายไว่    -    บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให่แก่พนักงานส่วน 
    3. ประเภทเงินประจ าต าแหน้ง   ตั้งไว่  42,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล สายงานผู่บริหาร ของ อบต. 
   4. ประเภทค้าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว่   232,560  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างพนักงานจ่าง 
ต าแหน่ง ผู่ช่วยช่างไฟฟ่า  และผู่ช่วยช่างโยธา  จ านวน 2 อัตรา 
   5. ประเภทเงินเพิ่มต้าง ๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว่   48,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินค่าครองชีพชั่วคราวหรือเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ่างกองช่าง 
  งบด าเนินงาน        รวม  95,000  บาท 
    หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       รวม  95,000  บาท   แยกเป่น 
 หมวดค้าตอบแทน        รวม  35,000  บาท 
  1. ประเภทเงินช้วยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว่  5,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล 
   2. ประเภท ค้าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป้นประโยชน้แก้องค้กรปกครองส้วนท้องถิ่น  
ตั้งไว่  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นเงินประโยชน่ตอบแทนอ่ืนเป่นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าป่)ส าหรับพนักงานส่วนท่องถิ่น และพนักงานจ่างของ อบต. 
   หมวดค้าใช้สอย    รวม   60.000  บาท 
   1.ประเภทรายจ้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้   20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจ่างเหมาบริการ หน่วยงานด าเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภคภายในต าบลยางให่ได่น้ าที่มีคุณภาพท่ีปลอดภัยต่อประชาชน 
  2.ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอื่นๆ  



 
 

 

ตั้งไว่   40,000  บาท   เพื่อจ่ายเป่น 
   



 
 

 

   1) ค้าธรรมเนียมและค้าลงทะเบียนต้าง ๆ  ตั้งไว่ 20,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ่าง  2)  ค้าใช้จ้ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว่  20,000  .บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช่จ่ายอ่ืนๆ  
ในการเดินทางไปราชการ หรือฝ่กอบรม ประชุม สัมมนา ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ่างของ อบต.   



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบรหิารสว่นต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จงัหวดัมหาสารคาม 

 ประมาณการรายจ่ายรวมท ั้งสิ้น    2,717,500  บาท  จ่ายจากรายได้จดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร 
และหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานไฟฟ้าถนน         รวม       2,717,500  บาท 

 

  งบด าเนินงาน        รวม        520,000   บาท 

     คา่ใช้สอย          รวม          430,000    บาท  
         รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร    
       รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       จ านวน        30,000   บาท  
       เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาใหผู้ร้บัจา้ง  งานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สรา้งตามลกัษณะ 
      ความซบัซ้อนของงานกอ่สรา้ง ตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
         คา่บ ารุงรกัษาและซ่อมแซม      จ านวน      400,000   บาท 
     เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษา ซอ่มแซมทรพัย์สนิหรือทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งตา่ง ๆ  
     ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
 
     คา่วสัดุ            รวม       90,000  บาท   
        วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ         จ านวน   60,000  บาท   
     เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์ไฟฟ้า เชน่ หลอดไฟฟ้า  สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ
  
  วสัดกุ่อสรา้ง          จ านวน     30,000  บาท     
    เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัด ุอปุกรณ์กอ่สรา้งตา่ง ๆ รวมท ัง้เครือ่งมืองานชา่ง 
     และวสัดกุอ่สรา้งอืน่ๆ   
     งบลงทุน         รวม   1,947,500  บาท 

 

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง              รวม   1,947,500  บาท 

 

   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค  
        1.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่1 บา้นยาง    จ านวน  59,000  บาท 
   สายจากบา้นนายทองบอน  ศรทัธาคลงั ถงึทีน่ายส าอางค์  แกว้กาเหรียญ  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้ง  2.50 เมตร  ยาว  43.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 107.50  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  
งบประมาณ  59,000  บาท  
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
64  ล าดบัที ่ 96 

 

       2.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3 บา้นหนองหวา้   จ านวน 100,000  บาท 
   สายบา้นกลาง ถงึบา้นหนองหวา้ เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร  
ยาว  37.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 187.50  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
51  ล าดบัที ่ 5 



 
 

 

 
       3.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่4 บา้นสงเปลือย   จ านวน 100,000  บาท 
   สายจาก คสล.เดมิ ไปสะพานขา้มล าหว้ยวงัพระ  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน 
คสล.ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  46.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
51 ล าดบัที ่ 11 

    4.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่5 บา้นหนองขาม  จ านวน 100,000  บาท  
   สายจาก คสล.เดมิ ไปตามถนนรอบหมูบ่า้นทศิตะวนัตก เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  46.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง) งบประมาณ  100,000  บาท 
    -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
52 ล าดบัที ่ 13 
      5.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่7 บา้นโพธิท์อง  จ านวน 100,000  บาท 
   สายจาก คสล.เดมิ ไปสระน ้าหนองค ูเพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  4.00 
เมตร  ยาว  46.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  100,000  บาท 
    -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
52 ล าดบัที ่ 18 
      6.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่ 8 บา้นโคกสงู  จ านวน   55,000  บาท 
   สายจาก คสล.เดมิ ขา้งโรงเรียนบา้นแดง  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4.00 เมตร  ยาว  25.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 100  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  55,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
64 ล าดบัที ่ 97 
 

    7.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10 บา้นดอนจนัทร์   จ านวน 100,000  บาท 
   สายจาก คสล.เดมิ ไปโรงสกีลุม่ เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร  
ยาว  62.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
54  ล าดบัที ่ 31 
    8.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่12 บา้นกลาง   จ านวน 100,000  บาท 
   สายจาก คสล.เดมิ ไปทีน่างด ากา  ปทุมชาต ิเพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4.00 เมตร  ยาว  46.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  ตารางเมตร 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
55  ล าดบัที ่ 33 



 
 

 

 
      9.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่13 บา้นหนองแวง   จ านวน 100,000  บาท 
   สายจาก คสล.เดมิ ไปถนนลาดยางสายบรบือ-วาปีปทุม เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. 
ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  46.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  
ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง) งบประมาณ  100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
55  ล าดบัที ่ 37 
      10.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่15 บา้นแดงใหม ่  จ านวน 100,000  บาท 
   สายจาก คสล.เดมิทีน่างวสิทิธิ ์ แสงเทพ ไปทีน่างเหลือง รกัษาชาต ิ
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  46.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  
100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
56ล าดบัที ่ 40 
   11.โครงการวางทอ่ระบายน ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก (ช ัน้ 3) หมูท่ี ่9 บา้นมะแงว  สายจาก 
บา้นนายลี  แสงกลา้ ไปถนนรอบหมูบ่า้น  เพือ่จา่ยเป็นคา่วางทอ่ระบายน ้า คสล. (ช ัน้3) 
ขนาดเสน้ผา่นศนูย์กลาง   0.60 เมตร  ยาว  55.00  เมตร  จ านวน  55  ทอ่น 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  95,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
48ล าดบัที ่ 1 
 
   12.โครงการกอ่สรา้งถนนดนิ หมูท่ี ่ 14 บา้นยางใหม ่ สายจากทีน่างวนันา  เลงิฮงั 
ไปถงึทีน่างบวั ไอยะลา  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งดนิ  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  400.00  เมตร  
สงูเฉลีย่ 0.60  เมตร  (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  47,500  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
62ล าดบัที ่ 84 
   13.โครงการขยายเขตประปาหมูบ่า้น หมูท่ี ่11 บา้นโนนสมบรูณ์  
เพือ่จา่ยเป็นคา่ด าเนินการวางทอ่ขยายเขตประปา  ขนาดทอ่ 2 นิ้ว  ยาว  840  เมตร  พรอ้มวสัดอุุปกรณ์ 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
63ล าดบัที ่ 92 
   14.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่6 บา้นบกพรา้ว  สายรอบหมูบ่า้น 
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล.ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร  ยาว  46.50  เมตร  หนา 0.15  เมตร  
หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 186  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  
100,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
52ล าดบัที ่ 15 
   15.โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายจาก คสล.เดมิ บา้นยาง หมูท่ี ่
1เชือ่มบา้นแดง  หมูท่ี ่2 เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนน คสล. ขนาดกวา้ง  5.00 เมตร  ยาว  152  เมตร  หนา 



 
 

 

0.15  เมตร  หรือพื้นที ่คสล.ไมน้่อยกวา่ 760  ตารางเมตร (ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  
งบประมาณ  444,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
64ล าดบัที ่ 96 
   16.โครงการกอ่สรา้งร ัว้ช่วงหน้าส านกังานองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง  
เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งร ัว้ก าแพงสงู  1.60 เมตร  ยาว  91.50  เมตร  
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  187,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
64ล าดบัที ่ 99 



 
 

 

 
   17.โครงการกอ่สรา้งเสาธงชาต ิ ต ัง้ไว ้60,000  บาท 
เพือ่เป็นคา่กอ่สรา้งเสาธงชาตหิน้าส านกังานและบรเิวณหน้าศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน  2  จุด 
(ตามแบบแปลนองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง)  งบประมาณ  60,000  บาท 
   -เป็นไปตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบลยาง พ.ศ.2537 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่6) พ.ศ. 2552 
   -เป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) หน้าที ่ 
64ล าดบัที ่ 98 
 
  งบเงนิอดุหนุน        รวม    250,000  บาท 
   หมวดเงนิอดุหนุน    รวม    250,000  บาท 
   1.ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ  ต ัง้ไว ้  250,000  บาท  เพือ่จา่ยเป็น 
       1.1 อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค อ าเภอบรบอื  ต ัง้ไว ้ 250,000  บาท  แยกเป็น 
    -ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมูท่ี ่2  บา้นแดง  ต าบลยาง  อ าเภอบรบอื  
จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน  100,000  บาท 
    - พาดสายดบัไฟฟ้าสาธารณะ พรอ้มมเิตอร์และตดิต ัง้สวติช์พลงังานแสง 
ในพื้นทีต่ าบลยาง  จ านวน  150,000  บาท 

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



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น   545,000  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

งานส้งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน    545,000  บาท 

 

   งบด าเนินงาน       รวม    545,000  บาท 
   หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       รวม    545,000  บาท    
   หมวดค้าใช้สอย     รวม    545,000  บาท แยกเป่น  
 1.ประเภทรายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว่  545,000  บาท   แยกเป่น 
   (1)  ค้าใช้จ้ายในการจัดเวทีประชาคมหมู้บ้าน 
อบต.สัญจรและการประชุมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน   ตั้งไว่    30,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ่าน อบต.สัญจร 
ประชุมร่วมการจัดท าแผนพัฒนาท่องถิ่น แผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
77ล าดับที่  1 
   (2)  ค้าใช้จ้ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ้ประจ าหมู้บ้านและส านักงาน  ตั้งไว่  50,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ่ประจ าหมู่บ่าน หนังสือพิมพ่ อบต.หรือหนังสือ วารสารสิ่งพิมพ่อ่ืน ๆ   
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบลยาง พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
79ล าดับที่  1 
   (3) ค้าใช้จ้ายโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและบุคลากรท้องถิ่น ตั้งไว่  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการฝ่กอบรมความรู่พัฒนาศักยภาพผู่น าชุมชนและบุคลากรท่องถิ่น  ป่ 2562 เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียน  ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ ที่จ าเป่นในการฝ่กอบรม 



 
 

 

   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
80ล าดับที่  1 



 
 

 

 
    (4)  ค้าใช้จ้ายในการส้งเสริมพัฒนาอาชีพแก้ประชาชน    ตั้งไว่   250,000    บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายในการจัดฝ่กอบรมอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน    
ศึกษาดูงานให่แก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี แม่บ่าน  เช่น  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุเครื่องเขียน  อุปกรณ่ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่จ าเป่นในการฝ่กอบรม  

   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
47ล าดับที่  1 
   (5) ค้าใช้จ้ายโครงการเสริมสร้างความรู้รักสามัคคี สมานฉันท้ อย้างยั่งยืน ตั้งไว่   30,000  
บาท    เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการเสริมสร่างความรู่รักสามัคคี สมานฉันท่ อย่างยั่งยืน ป่ 2562  เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  

   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
76ล าดับที่  3 
   (6) ค้าใช้จ้ายโครงการส้งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี   ตั้งไว่  15,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรี   เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 

   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
76ล าดับที่  2 
   (7) ค้าใช้จ้ายในการจัดนิทรรศการ ประกวดแข้งขันการจัดแสดงสินค้างานป้ใหม้      
ตั้งไว่   20,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการ 
ประกวดแข่งขันการจัดแสดงสินค่างานป่ใหม่   เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ 
ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
65ล าดับที่  1 



 
 

 

    (8) ค้าใช้จ้ายตามโครงการส้งเสริมพัฒนาด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว่  50,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาด่านเศรษฐกิจพอเพียง ป่ 2562  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
70ล าดับที่  2 
    
   (9)  ค้าใช้จ้ายโครงการกฎหมายน้ารู้คู้ประชาชน ตั้งไว่  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการกฎหมายน่ารู่คู่ประชาชน ป่ 2562  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
80ล าดับที่  3 
   (10) ค้าใช้จ้ายโครงการส้งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน ตั้งไว่  60,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะชุมชน  ป่ 2562  เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  

   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด่วยค่าใช่จ่ายในการฝ่กอบรมและเข่ารับการฝ่กอบรมของเจ่าหน่าที่ท่องถิ่น พ.ศ.2557 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
71ล าดับที่  5 
 
 
 
       

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



 
 

 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น  120,000  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 

แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ้แหล้งน้ าและป้าไม้      รวม    120,000  บาท 
  งบด าเนินงาน        รวม    120,000    บาท 
   หมวดค้าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ       รวม    120,000  บาท    
   หมวดค้าใช้สอย     รวม    120,000  บาท 
   1.  ประเภท   รายจ้ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม้เข้าลักษณะรายจ้ายหมวดอ่ืน ๆ  
ตั้งไว่   120,000  บาท   แยกเป่น 
    1) ค้าใช้จ้ายโครงการส้งเสริมการปลูกป้าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  ตั้งไว่    30,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  
ในพ้ืนทีส่าธารณประโยชน่ในต าบลยาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่  ค่าสาธารณูปโภค 
ฯลฯ 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
66ล าดับที่  1 
    2) ค้าใช้จ้ายโครงการคลองสวย  น้ าใส ไร้ผักตบชวา ตั้งไว่    30,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการ คลองสวย  น้ าใส ไร่ผักตบชวา  ป่ 2562 เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  ฯลฯ 
และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่จ าเป่นและเกี่ยวข่องในการจัดงาน 
   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
66ล าดับที่  4 
     3) ค้าใช้จ้ายโครงการชุมชนพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม   ตั้งไว่    10,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการชุมชนพัฒนา รักษาสิ่งแวดล่อม  ป่ 2562 เช่น ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าบ ารุงสถานที่  ค่าวัสดุ และค่าใช่จ่ายอ่ืนที่จ าเป่นและเกี่ยวข่องในการจัดงาน 



 
 

 

   -เป่นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด่วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดงาน 
การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข่าร่วมการแข่งขันขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2559 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
66ล าดับที่  5 
      



 
 

 

 
   4) ค้าใช้จ้ายโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ตั้งไว่  50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายตามโครงการจัดท าธนาคารน้ าใต่ดิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ 
อุปกรณ่  และค่าใช่จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข่องในการจัดท าระบบธนาคารน้ าใต่ดินเพ่ือแก่ไขป่ญหาน้ าท่วมและภัยแล่งให่แก่ประชาชน 
   -เป่นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค่การบริหารส่วนต าบลยาง พ.ศ.2537 
และท่ีแก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
   -เป่นไปตามแผนพัฒนาขององค่กรปกครองส่วนท่องถิ่น 4 ป่ (พ.ศ.2561 - 2564) หน่าที่  
49ล าดับที่  8 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ้ายงบประมาณรายจ้ายทั่วไป 
ประจ าป้งบประมาณ พ.ศ.2562 
องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 

อ าเภอบรบอื  จังหวัดมหาสารคาม 

  ประมาณการรายจ้ายรวมทั้งสิ้น    7,728,360  บาท  จ้ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป้น 
 
 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง        รวม  7,728,360  บาท 
  งบกลาง      รวม     7,728,360  บาท 
   หมวดงบกลาง     รวม     7,578,000  บาท  แยกเป่น 
   1. ประเภทเงินสมทบประกันสังคม   ตั้งไว่   150,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ่างของ อบต.  
   2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งไว่   5,800,000  บาท  เพื่อจ่ายเป่นเงิน 
เบี้ยยังชีพให่กับผู่สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่องค่การบริหารส่วนต าบลที่ข้ึนทะเบียนไว่ ตามระเบียบ 
หลักเกณฑ่ที่ทางราชการก าหนด 
   3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งไว่   1,400,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป่นเงินเบี้ยยังชีพให่กับผู่พิการหรือทุพพลภาพในเขตพ้ืนที่องค่การบริหารส่วนต าบลที่ข้ึนทะเบียนไว่ตามระ
เบียบ หลักเกณฑ่ที่ทางราชการก าหนด 
      4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป้วยโรคเอดส้     ตั้งไว่   18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป่นเงิน 
เบี้ยยังชีพให่กับผู่ป่วยโรคเอดส่ ในเขตพ้ืนที่องค่การบริหารส่วนต าบลที่ข้ึนทะเบียนไว่ตามระเบียบ 
หลักเกณฑ่ที่ทางราชการก าหนด 
   5. ประเภทเงินส ารองจ้าย  ตั้งไว่     150,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป่นค่าใช่จ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
ตามความจ าเป่น เร่งด่วนหรือเกิดสาธารณภัย ภัยพิบัติต่าง ๆ หรือบรรเทาความเดือดร่อนของประชาชน 
   6. ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ   ตั้งไว่   60,000  บาท   
เพ่ือจ่ายเป่นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ อบต.ยาง 
      
   
   หมวดบ าเหน็จบ านาญ     รวม       150,360  บาท 
    1. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส้วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)     
ตั้งไว่   150,360  บาท    
  



 
 

 

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



 
 

 

ส าเนา 
รายงานการประชุม 

 
 
 
 
 

สภาองค้การบริหารส้วนต าบลยาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

องค้การบริหารส้วนต าบลยาง 
อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม



 
 

 


