
         

  
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         

    
ข้อบัญญัต ิ     

   

องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง    

                  

                  

                  

         

         

    
เร่ือง     

         

   
งบประมาณรายจ่ายประจ าผ ี    

   
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔                      

                           

         

         

    
ของ     

         

   

องค์การบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง    

   
อ าเภอท่ามะกา จังหวดักาญจนบุรี             

                  

         
 



  
    

องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
เขต/อ าเภอ ท่ามะกา    จังหวดักาญจนบุรี 

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

99 หมู่ 6  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล ยางม่วง 
  เขต/อ าเภอ ท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี  71120 

      

พืน้ที่ 19.25 
  

ประชากรทั้งหมด 6,542 
ชาย 3,188 
หญิง 3,354 

  

  

 

ข้อมูล ณ วนัที่ 28 เมษายน 2564 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

อ าเภอท่ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี 
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
            
   
   
            
     

  
 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง      

           บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วงอีกคร้ังหน่ึง ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วงจึงขอช้ีแจงใหท่้านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจน
หลกัการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปน้ี  

1. สถานะการคลงั   
1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2563 องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีสถานะการเงิน ดงัน้ี    
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 50,754,744.81 บาท    
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 24,404,337.31 บาท    
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 17,080,906.11 บาท    
1.1.4 รายการท่ีไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย จ านวน 0 
โครงการ รวม 0.00 บาท    
1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 13 โครงการ รวม 
315,436.10 บาท   

1.2 เงินกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท  
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ.2563   

(1) รายรับจริง จ านวน 34,741,414.28 บาท ประกอบดว้ย    
หมวดภาษีอากร จ านวน 56,652.01 บาท 

   
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 69,493.20 บาท 

   
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จ านวน 39,185.00 บาท 

   
หมวดรายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

จ านวน 875,304.00 บาท 

   
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จ านวน 29,700.00 บาท 



   
หมวดรายไดจ้ากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   
หมวดภาษีจดัสรร จ านวน 16,689,879.07 บาท 

   
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป จ านวน 16,981,201.00 บาท 

  
(2) เงินอดุหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 1,513,903.00 บาท   
(3) รายจ่ายจริง จ านวน 26,840,889.82 บาท ประกอบดว้ย    

งบกลาง จ านวน 10,088,667.00 บาท    
งบบุคลากร จ านวน 10,535,421.66 บาท    
งบด าเนินงาน จ านวน 4,305,651.08 บาท    
งบลงทุน จ านวน 823,950.08 บาท    
งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,087,200.00 บาท   

(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์จ านวน 1,513,903.00 
บาท   
(5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,403,166.15 บาท   
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู ้จ  านวน 0.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค าแถลงงบประมาณ 

  

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี     

         

รายรับจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

รายได้จัดเกบ็เอง 
   

 

หมวดภาษีอากร 462,808.71 561,500.00 264,000.00  
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 72,131.70 41,700.00 62,000.00  
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 441,567.36 471,000.00 471,000.00  
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

917,343.50 750,000.00 850,000.00 

 
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 19,800.00 31,550.00 32,000.00  
หมวดรายไดจ้ากทุน 300.00 3,200.00 3,500.00 

รวมรายได้จัดเกบ็เอง 1,913,951.27 1,858,950.00 1,682,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

 

หมวดภาษีจดัสรร 19,476,691.84 17,902,550.00 18,218,500.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
19,476,691.84 17,902,550.00 18,218,500.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 17,348,568.00 19,082,700.00 19,082,700.00 
รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
17,348,568.00 19,082,700.00 19,082,700.00 

รวม 38,739,211.11 38,844,200.00 38,983,700.00 
 

 

 

 

 

 

 



 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี  

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ 
   

 

งบกลาง 9,832,081.92 10,826,280.00 11,642,000.00  
งบบุคลากร 10,977,669.67 13,027,780.00 12,916,260.00  
งบด าเนินงาน 5,462,714.40 9,382,340.00 8,986,340.00  
งบลงทุน 2,278,713.23 4,206,800.00 4,034,100.00  
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00  
งบเงินอุดหนุน 1,447,580.37 1,381,000.00 1,385,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 30,018,759.59 38,844,200.00 38,983,700.00 

รวม 30,018,759.59 38,844,200.00 38,983,700.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



  

 

   

      

ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

เร่ือง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

อ าเภอท่ามะกา จังหวดักาญจนบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

    

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างขอ้บญัญติั งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 



    

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,164,100 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,964,260 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 6,340,340 
 แผนงานสาธารณสุข 470,000 
 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 150,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 105,000 
ด้านการเศรษฐกจิ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,148,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 11,642,000 
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 38,983,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

หนา้ : 
1/1 

 
 
 
 
 
 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย           

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง           

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
                    

แผนงานบริหารงานทั่วไป                

งาน 
 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลงั รวม 
  

งบ 
  

     
        

งบบุคลากร 8,200,300 0 8,200,300   

    เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

2,398,320 0 2,398,320 
  

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

5,801,980 0 5,801,980 
  

งบด าเนินงาน 2,788,500 705,000 3,493,500   

    ค่าตอบแทน 1,050,500 152,000 1,202,500   

    ค่าใชส้อย 918,000 405,000 1,323,000   

    ค่าวสัดุ 405,000 148,000 553,000   

    ค่าสาธารณูปโภค 415,000 0 415,000   

งบลงทุน 363,000 47,300 410,300   

    ค่าครุภณัฑ ์ 233,000 47,300 280,300   

    ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

130,000 0 130,000 
  

งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000   

    รายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000   

งบเงินอุดหนุน 40,000 0 40,000   

    เงินอุดหนุน 40,000 0 40,000   

รวม 11,411,800 752,300 12,164,100   

 
 
 
 
 
 
 
 
    



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
            

งาน 
 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการ
รักษาความสงบภายใน 

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอคัคภีัย 

รวม 
  

งบ 
  

     
      
  

งบบุคลากร 221,760 0 221,760   

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

221,760 0 221,760 
  

งบด าเนินงาน 108,000 134,500 242,500   

    ค่าตอบแทน 93,000 35,000 128,000   

    ค่าใชส้อย 15,000 99,500 114,500   

งบลงทุน 0 2,500,000 2,500,000   

    ค่าครุภณัฑ ์ 0 2,500,000 2,500,000   

รวม 329,760 2,634,500 2,964,260   

แผนงานการศึกษา                

งาน 
 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั
การศึกษา 

งานระดับก่อนวยัเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 
  

งบ 
  

     
      
  

งบบุคลากร 2,920,000 0 2,920,000   

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

2,920,000 0 2,920,000 
  

งบด าเนินงาน 844,090 1,376,250 2,220,340   

    ค่าตอบแทน 334,000 0 334,000   

    ค่าใชส้อย 345,000 695,250 1,040,250   

    ค่าวสัดุ 125,090 681,000 806,090   

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000   

งบลงทุน 40,000 0 40,000   

    ค่าครุภณัฑ ์ 40,000 0 40,000   

งบเงินอุดหนุน 0 1,160,000 1,160,000   

    เงินอุดหนุน 0 1,160,000 1,160,000   

รวม 3,804,090 2,536,250 6,340,340   

 
 
 
 
    



แผนงานสาธารณสุข 
            

งาน 
 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน 

รวม 
    

งบ 
  

       
        
    

งบด าเนินงาน 290,000 290,000     

    ค่าตอบแทน 120,000 120,000     

    ค่าใชส้อย 170,000 170,000     

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000     

    เงินอุดหนุน 180,000 180,000     

รวม 470,000 470,000     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                

งาน 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 
    

งบ 
  

       
        
    

งบด าเนินงาน 150,000 150,000     

    ค่าใชส้อย 150,000 150,000     

รวม 150,000 150,000     

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ                

งาน 
 

งานกฬีาและนันทนาการ 
งานศาสนาวฒันธรรม

ท้องถิ่น 
รวม 

  

งบ 
  

     
      
  

งบด าเนินงาน 0 100,000 100,000   

    ค่าใชส้อย 0 100,000 100,000   

งบเงินอุดหนุน 5,000 0 5,000   

    เงินอุดหนุน 5,000 0 5,000   

รวม 5,000 100,000 105,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
            

งาน 
 

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

รวม 
  

งบ 
  

     
      
  

งบบุคลากร 1,574,200 0 1,574,200   

    เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

1,574,200 0 1,574,200 
  

งบด าเนินงาน 2,490,000 0 2,490,000   

    ค่าตอบแทน 310,000 0 310,000   

    ค่าใชส้อย 520,000 0 520,000   

    ค่าวสัดุ 860,000 0 860,000   

    ค่าสาธารณูปโภค 800,000 0 800,000   

งบลงทุน 376,800 707,000 1,083,800   

    ค่าครุภณัฑ ์ 376,800 0 376,800   

    ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

0 707,000 707,000 
  

รวม 4,441,000 707,000 5,148,000   

แผนงานงบกลาง                

งาน 
 

งบกลาง รวม 
    

งบ 
  

       
            

งบกลาง 11,642,000 11,642,000     

    งบกลาง 11,642,000 11,642,000     

รวม 11,642,000 11,642,000     
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

         

โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราขอ้บญัญติัข้ึนไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง และโดย
อนุมติัของนายอ าเภอท่ามะกา 
 ขอ้ 1. ขอ้บญัญติั น้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ขอ้ 2. ขอ้บญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 38,983,700 บาท 

 ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 
38,983,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

         

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป  

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12,164,100 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,964,260 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

 แผนงานการศึกษา 6,340,340 
 แผนงานสาธารณสุข 470,000 
 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 150,000 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 105,000 

ด้านการเศรษฐกจิ  

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,148,000 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  

 แผนงานงบกลาง 11,642,000 
งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 38,983,700 

         
 ขอ้ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดงัน้ี  
         

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
         
 ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วงปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
          

ขอ้ 7. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วงมีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตาม
บญัญติัน้ี 



    

  

ประกาศ ณ วนัท่ี ......................................................................    
 

   
 

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

   (นายสมใจ ทองร้อยยศ) 

   ต าแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

อนุมติั  

    

    

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

(นายอนุชา หอยสังข)์  

ต าแหน่ง นายอ าเภอท่ามะกา  
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รายงานประมาณการรายรับ    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    

องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง    

อ าเภอ ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี    
    

                    
 รายรับจริง ประมาณการ 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2564 

หมวดภาษีอากร        

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 184,000.00 8.70 % 200,000.00 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 196,013.27 270,508.19 347,083.57 320,000.00 -99.53 % 1,500.00 

ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 72,695.84 74,991.32 68,931.14 5,000.00 -50.00 % 2,500.00 

ภาษีป้าย 6,152.00 12,204.00 22,002.00 22,500.00 33.33 % 30,000.00 

อากรการฆ่าสัตว ์ 4,836.00 16,464.00 24,792.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 279,697.11 374,167.51 462,808.71 561,500.00   264,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        

ค่าธรรมเนียมโรงพกัสัตว ์ 1,209.00 4,116.00 6,198.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์ 4,836.00 16,464.00 24,792.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 970.00 1,222.20 1,367.70 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 2,627.00 2,679.50 3,148.00 5,000.00 100.00 % 10,000.00 

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือ
แผน่ปลิวเพื่อการโฆษณา 

180.00 90.00 80.00 700.00 42.86 % 1,000.00 

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ 670.00 760.00 400.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 5,100.00 6,900.00 6,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

ค่าปรับผูก้ระท าผิดกฎหมายและขอ้บงัคบั
ทอ้งถ่ิน 

200.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 107,005.00 258,125.00 21,046.00 10,000.00 100.00 % 20,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ี
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

7,500.00 11,550.00 8,400.00 10,000.00 50.00 % 15,000.00 

ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 240.00 840.00 700.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

130,537.00 302,746.70 72,131.70 41,700.00   62,000.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        

ดอกเบ้ีย 298,747.58 359,494.12 398,237.36 420,000.00 0.00 % 420,000.00 

รายไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ 36,830.00 38,340.00 43,330.00 51,000.00 0.00 % 51,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 335,577.58 397,834.12 441,567.36 471,000.00   471,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

       

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 808,679.50 758,927.50 917,343.50 750,000.00 13.33 % 850,000.00 



รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

808,679.50 758,927.50 917,343.50 750,000.00   850,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็        

ค่าขายแบบแปลน 141,100.00 26,000.00 19,500.00 31,000.00 0.00 % 31,000.00 

รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืนๆ 764.55 200.00 300.00 550.00 81.82 % 1,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 141,864.55 26,200.00 19,800.00 31,550.00   32,000.00 

หมวดรายได้จากทุน        

ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 0.00 10,500.00 300.00 3,200.00 9.38 % 3,500.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 10,500.00 300.00 3,200.00   3,500.00 

หมวดภาษีจัดสรร        

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ 243,820.29 503,068.60 483,504.46 430,000.00 4.65 % 450,000.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,434,627.70 8,986,546.34 9,298,426.67 7,800,000.00 2.56 % 8,000,000.00 

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 2,772,152.48 3,044,839.68 2,819,026.33 2,950,000.00 0.00 % 2,950,000.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 124,344.31 27,459.82 98,752.79 75,000.00 100.00 % 150,000.00 

ภาษีสุรา 1,364,413.31 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

ภาษีสรรพสามิต 3,288,075.54 5,289,638.03 5,771,840.47 5,700,000.00 0.00 % 5,700,000.00 

ค่าภาคหลวงแร่ 68,906.81 59,151.02 70,018.84 75,000.00 0.00 % 75,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 46,213.02 44,928.24 58,815.28 51,000.00 21.57 % 62,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

869,006.00 821,552.00 873,727.00 820,000.00 1.22 % 830,000.00 

อากรประทานบตัรและอาชญาบตัรประมง 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชน้ ้ าบาดาล 10.00 1,520.00 2,580.00 1,550.00 -3.23 % 1,500.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,211,629.46 18,778,703.73 19,476,691.84 17,902,550.00   18,218,500.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป        

เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

15,180,400.00 16,097,186.00 17,348,568.00 19,082,700.00 0.00 % 19,082,700.00 

        

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 15,180,400.00 16,097,186.00 17,348,568.00 19,082,700.00   19,082,700.00 

รวมทุกหมวด 34,088,385.20 36,746,265.56 38,739,211.11 38,844,200.00   38,983,700.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 
    

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน  38,983,700 บาท แยก
เป็น 

  
 

รายได้จัดเกบ็เอง  

 หมวดภาษีอากร รวม 264,000 บาท  

  ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 200,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ภาษีท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 1,500 บาท  

  
ประมาณการต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากการเกบ็ภาษีโรงเรือนและ
ท่ีดินถูกยกเลิกแลว้ แต่ยงัคงมีลูกหน้ีคา้งช าระ 

  

  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จ านวน 2,500 บาท  

  
ประมาณการต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจากการเกบ็ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีถูก
ยกเลิกแลว้ แต่ยงัคงมีลูกหน้ีคา้งช าระ 

  

  ภาษีป้าย จ านวน 30,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ภาษีป้ายท่ีไดรั้บมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  อากรการฆ่าสตัว ์ จ านวน 30,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่อากรการฆ่าสตัว ์ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เท่าปีท่ีผา่นมา 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 62,000 บาท  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ใบอนุญาตการขายสุรา ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร จ านวน 10,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ธรรมเนียมเก่ียวกบั
การควบคุมอาคาร ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพื่อการ
โฆษณา 

จ านวน 1,000 บาท 
 



  

ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าธรรมเนียม
ปิด โปรย ติดตั้งแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิวเพื่อการโฆษณา ท่ีไดรั้บมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 1,500 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ทะเบียนพาณิชย ์ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 10,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน จ านวน 1,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่อากรการฆ่าสตัว ์ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  ค่าปรับการผดิสญัญา จ านวน 20,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าปรับการผดิ
สัญญา   ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ จ านวน 15,000 บาท  

  

ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าใบอนุญาต
ประกอบการคา้ส าหรับกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ท่ีไดรั้บมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ จ านวน 1,500 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เท่าเดิม 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 471,000 บาท  

  ดอกเบ้ีย จ านวน 420,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ดอกเบ้ีย ท่ีไดรั้บมี
แนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  รายไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ จ านวน 51,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่รายไดจ้ากทรัพยสิ์น
อ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ รวม 850,000 บาท  

  รายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จ านวน 850,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่รายไดจ้าก
สาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 32,000 บาท  

  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 31,000 บาท  



  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าขายแบบแปลน ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  รายไดเ้บด็เตลด็อ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่รายไดเ้บด็เตลด็
อ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิม่ข้ึน 

  

 หมวดรายได้จากทุน รวม 3,500 บาท  

  ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น จ านวน 3,500 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,218,500 บาท  

  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต ์ จ านวน 450,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต ์ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 2,950,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 150,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,700,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ภาษีสรรพสามิต ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 75,000 บาท  

  
ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าภาคหลวงแร่ ท่ี
ไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 62,000 บาท  

  
ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าภาคหลวง
ปิโตรเลียม ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ท่ีดิน 

จ านวน 830,000 บาท 
 



  

ประมาณการสูงกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีไดรั้บมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน 

  

  ค่าธรรมเนียมและค่าใชน้ ้าบาดาล จ านวน 1,500 บาท  

  
ประมาณการต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่ค่าธรรมเนียมและค่า
ใชน้ ้าบาดาล ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้ลดลง 

  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 19,082,700 บาท  

  
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 19,082,700 บาท 
 

  

ประมาณการเท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่เงินอุดหนุน
ทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือก
ท า ท่ีไดรั้บมีแนวโนม้เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
อ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

    
                  
 รายจ่ายจริง ประมาณการ   

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดต่าง 
(%) 

ปี 2564 
  

แผนงานบริหารงานทั่วไป        
  

งานบริหารทั่วไป        
  

 งบบุคลากร        
  

 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)        
  

  เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080   

  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 
  

  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120   

  
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

  

  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1,592,020.96 1,627,200.00 1,627,200.00 1,713,600.00 0 % 1,713,600 
  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,276,740.96 2,311,920.00 2,311,920.00 2,398,320.00   2,398,320   
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

  
  เงินเดือนพนกังาน 1,931,015.36 2,260,166.12 2,317,920.00 3,845,650.00 -1.75 % 3,778,480   
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 64,250.00 84,000.00 84,000.00 124,000.00 -100 % 0   
  เงินประจ าต าแหน่ง 148,250.00 151,741.93 168,000.00 294,000.00 0 % 294,000   
  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 895,710.96 907,066.45 866,114.94 1,589,420.00 1.57 % 1,614,360   
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 107,316.77 101,605.16 88,093.80 143,940.00 -20.01 % 115,140   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,146,543.09 3,504,579.66 3,524,128.74 5,997,010.00   5,801,980   
รวมงบบุคลากร 5,423,284.05 5,816,499.66 5,836,048.74 8,395,330.00   8,200,300   

 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าตอบแทน        
  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 3,100.00 292,580.00 173.6 % 800,500 
  

  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
  

  ค่าเช่าบา้น 44,000.00 77,700.00 64,600.00 50,000.00 260 % 180,000   
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,200.00 10,680.00 31,850.00 60,000.00 0 % 60,000   

รวมค่าตอบแทน 55,200.00 88,380.00 99,550.00 412,580.00   1,050,500   
 ค่าใชส้อย        

  



  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 36,647.65 31,394.00 0.00 0.00 0 % 0   
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 15,662.00 60,000.00 66.67 % 100,000   
  รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

48,496.24 120,647.20 84,411.92 50,000.00 0 % 50,000 
  

   ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้
ดอกไมแ้ละพวงมาลา 

0.00 1,000.00 1,000.00 5,000.00 0 % 5,000 
  

   

-ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้
ดอกไมแ้ละพวงมาลา ส าหรับพิธี
การวนัส าคญัต่างๆ ตามวาระและ
โอกาสท่ีจ าเป็นและมีความส าคญั 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   โครงการ 5 ธนัวาคม วนัส าคญั
ของชาติไทย 

0.00 6,040.00 10,295.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการจด้การประชาคม
หมู่บา้น / ประชาคมต าบล 

4,331.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   

โครงการจดังานรัฐพิธี และพิธี
ส าคญัต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายใน
การจดังานรัฐพิธี และพิธีส าคญั
ต่าง ๆ เช่นค่าตกแต่งสถานท่ี ค่า
จดัท าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ 
อุปกรณ์ รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

75,610.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   โครงการจดังานรัฐพิธีและพระ
ราชพิธีส าคญัต่างๆ 

0.00 0.00 33,600.00 50,000.00 20 % 60,000 
  

   
โครงการจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน / ส่งเสริมสนบัสนุนการ
จดัท าแผนชุมชน 

0.00 0.00 225.00 0.00 100 % 10,000 

  

   
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็
พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร 

0.00 24,532.00 13,650.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 
9 

0.00 19,982.00 17,300.00 0.00 0 % 0 

  

   โครงการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยในชุมชนแบบบูรณาการ 

114,276.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการปรับปรุงและพฒันา
ระบบเวบ็ไซต ์

0.00 65,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการพฒันาประชาธิปไตย
และรณรงคก์ารเลือกตั้ง 

0.00 0.00 0.00 249,000.00 65.86 % 413,000 
  

   โครงการพฒันาศกัยภาพการ
ปฏิบติังานฯ 

0.00 0.00 134,302.00 0.00 100 % 200,000 
  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,155.09 18,109.94 96,625.75 100,000.00 -40 % 60,000   



รวมค่าใช้สอย 290,515.98 286,705.14 407,071.67 544,000.00   918,000   
 ค่าวสัดุ        

  
  วสัดุส านกังาน 49,687.00 58,508.00 59,541.00 130,000.00 -7.69 % 120,000   
  วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 4,999.04 5,000.00 0 % 5,000   
  วสัดุงานบา้นงานครัว 19,840.00 14,802.00 19,952.00 80,000.00 -50 % 40,000   
  วสัดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   
  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 25,126.00 3,600.00 9,600.00 50,000.00 0 % 50,000   
  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 73,653.86 85,120.56 101,736.63 120,000.00 0 % 120,000   
  วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 6,900.00 6,900.00 6,900.00 10,000.00 0 % 10,000   
  วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000   
  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000   
  วสัดุคอมพิวเตอร์ 16,280.00 23,925.00 24,880.00 25,000.00 0 % 25,000   

รวมค่าวสัดุ 191,486.86 192,855.56 227,608.67 465,000.00   405,000   
 ค่าสาธารณูปโภค        

  
  ค่าไฟฟ้า 166,457.25 204,625.02 217,980.36 285,000.00 5.26 % 300,000   
  ค่าบริการโทรศพัท ์ 2,792.70 2,876.16 2,584.05 5,000.00 0 % 5,000   
  ค่าบริการไปรษณีย ์ 919.00 335.00 9,749.00 110,000.00 -27.27 % 80,000   
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 24,075.00 24,075.00 24,075.00 30,000.00 0 % 30,000   

รวมค่าสาธารณูปโภค 194,243.95 231,911.18 254,388.41 430,000.00   415,000   
รวมงบด าเนินงาน 731,446.79 799,851.88 988,618.75 1,851,580.00   2,788,500   

 งบลงทนุ        
  

 ค่าครุภณัฑ ์        
  

  ครุภณัฑส์ านกังาน        
  

   เกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 12,600.00 -100 % 0   
   เคร่ืองดูดฝุ่ น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000   
   เคร่ืองถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000   
   เคร่ืองโทรสาร 0.00 0.00 15,500.00 0.00 0 % 0   
   เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 23,000.00 -100 % 0   
   ชุดโต๊ะรับแขก 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0   
   ตูเ้ก็บเอกสาร 51,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะกลม 8,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,900.00 0.00 4,990.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะท างาน 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 100.00 -100 % 0   

   โต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ีส านกังาน 
ระดบั 6 

0.00 0.00 0.00 8,300.00 -100 % 0 
  

   โต๊ะพบัหนา้ขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000   
   โต๊ะหมู่บูชา 8,500.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500   
  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง        

  
   รถจกัรยานยนต ์ 35,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   



  ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทย ุ        
  

   ไมคผ์ูร่้วมประชุม ชุดประชุม 0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0   
  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่        

  
   เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 30,300.00 0.00 0.00 0 % 0   
   จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 21,800.00 0.00 0.00 0 % 0   
  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว        

  
   กาตม้น ้าร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0   
   ตูท้  าน ้าร้อน - น ้าเยน็ 0.00 0.00 5,590.00 0.00 0 % 0   
  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์        

  
   เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0   

   เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 

0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0 
  

   เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0   

   
อุปกรณ์อ่านบตัรแบบ
อเนกประสงค ์(Smart Card 
Reader) 

0.00 0.00 1,400.00 0.00 0 % 0 

  
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 61,341.60 13,008.53 0.00 0.00 0 % 0   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

0.00 0.00 7,252.03 114,000.00 -32.89 % 76,500 
  

รวมค่าครุภณัฑ์ 172,101.60 80,108.53 81,732.03 209,500.00   233,000   
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        

  
  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        

  

   
โครงการก่อสร้างป้ายท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 130,000 

  
รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00   130,000   

รวมงบลงทุน 172,101.60 80,108.53 81,732.03 209,500.00   363,000   
 งบรายจ่ายอ่ืน        

  
 รายจ่ายอ่ืน        

  
  รายจ่ายอ่ืน        

  

   ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั 
ประเมินผลฯ 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 
  

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00   20,000   
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00   20,000   

 งบเงินอุดหนุน        
  

 เงินอดุหนุน        
  

  เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0 % 25,000 
  

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 19,950.00 0.00 0.00 0 % 0   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000   

  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  



   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
  

รวมเงินอุดหนุน 30,000.00 44,950.00 25,000.00 40,000.00   40,000   
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000.00 44,950.00 25,000.00 40,000.00   40,000   

รวมงานบริหารทั่วไป 6,356,832.44 6,741,410.07 6,951,399.52 10,516,410.00   11,411,800   
งานบริหารงานคลงั        

  
 งบบุคลากร        

  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

  
  เงินเดือนพนกังาน 981,714.84 1,038,285.33 1,056,869.00 0.00 0 % 0   
  เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 41,999.99 42,000.00 0.00 0 % 0   
  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 275,520.00 286,440.00 297,600.00 0.00 0 % 0   
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 38,220.00 32,400.00 21,240.00 0.00 0 % 0   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,337,454.84 1,399,125.32 1,417,709.00 0.00   0   
รวมงบบุคลากร 1,337,454.84 1,399,125.32 1,417,709.00 0.00   0   

 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าตอบแทน        
  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0 
  

  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
  

  ค่าเช่าบา้น 26,400.00 40,800.00 64,800.00 86,800.00 17.51 % 102,000   
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,930.00 10,800.00 9,000.00 30,000.00 33.33 % 40,000   

รวมค่าตอบแทน 44,330.00 51,600.00 73,800.00 246,800.00   152,000   
 ค่าใชส้อย        

  
  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 64,320.00 0.00 0.00 0 % 0   
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 163,800.00 112,200.00 -10.87 % 100,000   
  รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000   

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

67,824.00 35,500.00 45,431.36 50,000.00 0 % 50,000 
  

   โครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 490,000.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูล
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000 
  

   โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
  

   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บรายได ้

0.00 0.00 5,184.00 20,000.00 150 % 50,000 
  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 7,825.00 8,532.00 7,536.00 50,000.00 0 % 50,000   
รวมค่าใช้สอย 75,649.00 108,352.00 711,951.36 437,200.00   405,000   

 ค่าวสัดุ        
  

  วสัดุส านกังาน 51,979.00 71,689.90 59,904.50 60,000.00 0 % 60,000   



  วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 390.00 1,010.00 3,000.00 0 % 3,000   
  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 1,150.00 0.00 15,000.00 -66.67 % 5,000   
  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,318.40 4,036.60 6,301.04 20,000.00 0 % 20,000   
  วสัดุคอมพิวเตอร์ 14,421.00 75,745.00 35,840.00 60,000.00 0 % 60,000   

รวมค่าวสัดุ 69,718.40 153,011.50 103,055.54 158,000.00   148,000   
 ค่าสาธารณูปโภค        

  
  ค่าบริการไปรษณีย ์ 3,642.00 7,864.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าสาธารณูปโภค 3,642.00 7,864.00 0.00 0.00   0   
รวมงบด าเนินงาน 193,339.40 320,827.50 888,806.90 842,000.00   705,000   

 งบลงทนุ        
  

 ค่าครุภณัฑ ์        
  

  ครุภณัฑส์ านกังาน        
  

   เกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0   
   เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 32,400.00 -100 % 0   
   ตูเ้ก็บเอกสาร 2 บานเปิด 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

   ตูเ้ก็บเอกสารแบบรางเล่ือนระบบ
มือผลกั 

0.00 0.00 102,600.00 0.00 0 % 0 
  

   ตูแ้ขวนแผนท่ีภาษีพร้อมท่ีแขวน 0.00 0.00 12,600.00 0.00 0 % 0   
   ตูเ้หลก็ 4 ล้ินชกั 0.00 0.00 45,600.00 0.00 0 % 0   
   ตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   พดัลม 5,370.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง        

  
   รถจกัรยานยนต ์ 35,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   รถจกัรยานยนต ์110 ซีซี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,800   
  ครุภณัฑส์ ารวจ        

  
   เคร่ืองวดัระยะแบบเลเซอร์ 0.00 0.00 0.00 7,800.00 -100 % 0   
  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์        

  
   เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 60,000.00 16,000.00 -100 % 0   
   เคร่ืองพิมพ ์ 0.00 0.00 6,300.00 4,300.00 -100 % 0   
   เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 7,500.00 2,500.00 0 % 2,500   
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์        

  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

0.00 0.00 28,640.00 20,000.00 -100 % 0 
  

รวมค่าครุภณัฑ์ 56,370.00 0.00 274,240.00 93,000.00   47,300   
รวมงบลงทุน 56,370.00 0.00 274,240.00 93,000.00   47,300   

รวมงานบริหารงานคลงั 1,587,164.24 1,719,952.82 2,580,755.90 935,000.00   752,300   
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,943,996.68 8,461,362.89 9,532,155.42 11,451,410.00   12,164,100   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        
  

งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบ
ภายใน 

       

  



 งบบุคลากร        
  

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
  

  เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 68,701.93 104,450.00 112.31 % 221,760   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 68,701.93 104,450.00   221,760   

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 68,701.93 104,450.00   221,760   
 งบด าเนินงาน        

  
 ค่าตอบแทน        

  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 14,000.00 20,000.00 50 % 30,000 
  

  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 
  

  ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 100 % 40,000   
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000   

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 14,000.00 58,000.00   93,000   
 ค่าใชส้อย        

  

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000 
  

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 10,000.00   15,000   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 14,000.00 68,000.00   108,000   

 งบลงทนุ        
  

 ค่าครุภณัฑ ์        
  

  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่        
  

   กลอ้งวงจรปิด 0.00 0.00 0.00 64,000.00 -100 % 0   
รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 0.00 64,000.00   0   
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 64,000.00   0   

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความ
สงบภายใน 

0.00 0.00 82,701.93 236,450.00   329,760 
  

งานเทศกจิ        
  

 งบลงทนุ        
  

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        
  

  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        
  

   

ก่อสร้างติดตั้งประตูทางเขา้ท่ีท า
การองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง จ านวน ๒ ดา้น 
(รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ยาง
ม่วง ก าหนด) 

240,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 240,000.00 0.00 0.00 0.00   0   

รวมงบลงทุน 240,000.00 0.00 0.00 0.00   0   
รวมงานเทศกจิ 240,000.00 0.00 0.00 0.00   0   

งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย        
  



 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าตอบแทน        
  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 33,600.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000 
  

รวมค่าตอบแทน 0.00 33,600.00 0.00 35,000.00   35,000   
 ค่าใชส้อย        

  

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   โครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

6,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   
โครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวนั
สงกรานต ์

6,196.00 2,964.00 7,196.00 20,000.00 -50 % 10,000 

  

   โครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0.00 2,964.00 6,764.00 20,000.00 -50 % 10,000 
  

   โครงการทบทวนแผนป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

49,182.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการ
จิตอาสาภยัพิบติั 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 79,500 
  

รวมค่าใช้สอย 61,778.00 5,928.00 13,960.00 40,000.00   99,500   
รวมงบด าเนินงาน 61,778.00 39,528.00 13,960.00 75,000.00   134,500   

 งบลงทนุ        
  

 ค่าครุภณัฑ ์        
  

  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง        
  

   รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุก
น ้า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500,000 
  

  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่        
  

   เคร่ืองบนัทึกและตวักลอ้งวงจร
ปิด 

19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

รวมค่าครุภณัฑ์ 19,000.00 0.00 0.00 0.00   2,500,000   
รวมงบลงทุน 19,000.00 0.00 0.00 0.00   2,500,000   

รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อคัคภีัย 

80,778.00 39,528.00 13,960.00 75,000.00   2,634,500 
  

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 320,778.00 39,528.00 96,661.93 311,450.00   2,964,260   
แผนงานการศึกษา        

  
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา        

  
 งบบุคลากร        

  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

  
  เงินเดือนพนกังาน 136,654.95 623,220.00 659,820.00 712,000.00 111.8 % 1,508,000   
  เงินประจ าต าแหน่ง 12,249.90 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000   
  เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000   
  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 343,560.00 340,532.20 371,280.00 389,000.00 221.34 % 1,250,000   
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 24,000.00 20,967.80 22,020.00 24,000.00 50 % 36,000   



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 516,464.85 1,026,720.00 1,095,120.00 1,167,000.00   2,920,000   
รวมงบบุคลากร 516,464.85 1,026,720.00 1,095,120.00 1,167,000.00   2,920,000   

 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าตอบแทน        
  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 11,100.00 220,000.00 9.09 % 240,000 
  

  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
  

  ค่าเช่าบา้น 8,000.00 76,500.00 78,000.00 79,000.00 6.33 % 84,000   
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200.00 7,950.00 3,750.00 9,000.00 -100 % 0   

รวมค่าตอบแทน 12,200.00 84,450.00 92,850.00 318,000.00   334,000   
 ค่าใชส้อย        

  
  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 139,819.00 155,866.00 0.00 0.00 0 % 0   
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 116,175.00 250,000.00 -20 % 200,000   
  รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000   

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

102,500.00 33,729.52 24,240.00 80,000.00 -50 % 40,000 
  

   
ค่าใชจ่้ายส าหรับพฒันาผู ้
ประกอบวิชาชีพครูศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

  
  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 15,637.00 19,490.00 8,838.00 50,000.00 100 % 100,000   

รวมค่าใช้สอย 257,956.00 209,085.52 149,253.00 450,000.00   345,000   
 ค่าวสัดุ        

  
  วสัดุส านกังาน 41,811.00 17,958.00 18,572.00 40,000.00 -25 % 30,000   
  วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000   
  วสัดุงานบา้นงานครัว 23,102.00 12,631.00 9,155.00 50,000.00 -5.82 % 47,090   
  วสัดุก่อสร้าง 0.00 0.00 1,063.00 10,000.00 -50 % 5,000   
  วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 5,283.00 2,250.00 3,616.00 20,000.00 -75 % 5,000   
  วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000   
  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -40 % 3,000   
  วสัดุคอมพิวเตอร์ 3,746.00 0.00 11,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   
  วสัดุการศึกษา 0.00 5,850.00 0.00 10,000.00 -100 % 0   

รวมค่าวสัดุ 73,942.00 38,689.00 43,406.00 175,000.00   125,090   
 ค่าสาธารณูปโภค        

  
  ค่าไฟฟ้า 25,359.74 28,227.06 30,395.02 35,000.00 14.29 % 40,000   
  ค่าบริการไปรษณีย ์ 0.00 81.00 0.00 0.00 0 % 0   
  ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0   

รวมค่าสาธารณูปโภค 25,359.74 28,308.06 30,395.02 55,000.00   40,000   
รวมงบด าเนินงาน 369,457.74 360,532.58 315,904.02 998,000.00   844,090   

 งบลงทนุ        
  



 ค่าครุภณัฑ ์        
  

  ครุภณัฑส์ านกังาน        
  

   เกา้อ้ีท างาน 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   เกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0   
   เคร่ืองปรับอากาศ 61,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 0.00 0.00 159,900.00 -100 % 0   
   ตูเ้หลก็ 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
   ตูเ้หลก็ขนาด 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500   
   โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะท างานพร้อมเกา้อ้ี 10,980.00 8,500.00 0.00 0.00 0 % 0   
  ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่        

  
   กลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 13,500.00 0.00 0 % 0   
   เคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 33,700.00 -100 % 0   
   เคร่ืองเล่นดีวีดี 8,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

   โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV 

0.00 0.00 0.00 27,500.00 -100 % 0 
  

  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์        
  

   เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับงาน
ส านกังาน 

0.00 16,000.00 0.00 0.00 100 % 17,000 
  

   เคร่ืองคอมพวิเตอร์โนต้บุ๊ก 
ส าหรับงานส านกังาน 

0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0 
  

   เคร่ืองพิมพ ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 

0.00 17,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 

0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0 
  

   
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์
( Ink Tank Printer) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

  

   เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด LED ขาวด า 

0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500   

   เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA 

0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมค่าครุภณัฑ์ 96,580.00 69,000.00 37,500.00 223,600.00   40,000   

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        
  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

       

  
   ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 64,660.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 64,660.00 0.00 0.00 0.00   0   
รวมงบลงทุน 161,240.00 69,000.00 37,500.00 223,600.00   40,000   

รวมงานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา 1,047,162.59 1,456,252.58 1,448,524.02 2,388,600.00   3,804,090   
งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา        

  



 งบบุคลากร        
  

 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        
  

  เงินเดือนพนกังาน 487,160.00 538,740.00 572,940.00 677,500.00 -100 % 0   
  เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100 % 0   
  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 603,767.10 710,221.00 725,400.00 868,000.00 -100 % 0   
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 76,645.16 12,000.00 8,000.00 12,000.00 -100 % 0   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,167,572.26 1,260,961.00 1,306,340.00 1,575,000.00   0   
รวมงบบุคลากร 1,167,572.26 1,260,961.00 1,306,340.00 1,575,000.00   0   

 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าใชส้อย        
  

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  
   โครงการกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 0.00 56,687.00 79,840.00 80,000.00 0 % 80,000   

   โครงการแข่งขนักีฬาสีภายใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

25,553.00 29,433.50 24,051.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

0.00 31,856.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   
โครงการชวนนอ้งมาเรียนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง 

0.00 810.00 810.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการฝึกอบรมการเล้ียงดูและ
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

21,779.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการฝึกอบรมการเล้ียงดูและ
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยางม่วง 

0.00 24,932.00 24,437.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

  

   โครงการวยัเรียนวยัใสห่างไกลยา
เสพติด 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
  

   โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 153,000.00 168,980.00 141,100.00 -21.69 % 110,500 
  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าใชจ่้ายใน
การจดัการศึกษาฯ ส าหรับเดก็
ปฐมวยั อาย ุ3 - 5 ปี ใน ศพด.) 

0.00 0.00 0.00 80,230.00 -64.79 % 28,250 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บา้นหนองกรด 
(อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง) 

0.00 162,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ของศูนย์

0.00 131,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  



พฒันาเดก็เลก็บา้นหนองโรง 
(อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง) 

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บา้นห้วยกระดาน 
(อาหารกลางวนัและอาหารวา่ง) 

0.00 153,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง 

0.00 0.00 0.00 406,700.00 -21.69 % 318,500 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อเบิกหกัผลกัส่ง
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท า
โครงการแข่งขนักีฬาสีภายใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 

0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อเบิกหกัผลกัส่ง
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท า
โครงการชวนนอ้งมาเรียนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อเบิกหกัผลกัส่ง
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท า
โครงการท่องโลกกวา้งสู่การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อเบิกหกัผลกัส่ง
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท า
โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยางม่วง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อเบิกหกัผลกัส่ง
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท า
โครงการป้องกนัสาธารณภยัใน
เดก็ปฐมวยั 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อเบิกหกัผลกัส่ง
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท า
โครงการฝึกอบรมการเล้ียงดูและ

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 

  



ส่งเสริมพฒันาการเดก็ของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ฯ สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง 

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เพื่อเบิกหกัผลกัส่ง
เป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท า
โครงการออกเยีย่มบา้นนกัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง เพื่อ
เบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้าย
ส าหรับจดัท าอาหารกลางวนั 

0.00 0.00 436,100.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็(ค่าจดัการเรียนการ
สอน) 

137,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บา้นหนองกรด 

159,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บา้นหนองโรง 

123,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พฒันาเดก็เลก็บา้นห้วยกระดาน 

124,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
รวมค่าใช้สอย 592,732.00 743,718.50 734,218.00 906,030.00   695,250   

 ค่าวสัดุ        
  

  ค่าอาหารเสริม (นม) 683,745.18 510,128.32 477,910.98 720,000.00 -5.42 % 681,000   
รวมค่าวสัดุ 683,745.18 510,128.32 477,910.98 720,000.00   681,000   

รวมงบด าเนินงาน 1,276,477.18 1,253,846.82 1,212,128.98 1,626,030.00   1,376,250   
 งบลงทนุ        

  
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        

  
  ค่าถมดิน        

  

   

โครงการถมดินเพื่อก่อสร้าง
อาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ หมู่ท่ี ๖ 
ขนาดกวา้ง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ 
เมตร สูงโดยประมาณ ๑.๓๐ 
เมตร ปริมาณดินถมไม่นอ้ยกวา่ 
๙๓๖ ลบ.ม. 

0.00 197,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        

  



   

โครงการก่อสร้างห้องน ้าครู - 
ผูป้กครอง ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง 

0.00 0.00 0.00 69,600.00 -100 % 0 

  

   

โครงการก่อสร้างอ่างลา้งหนา้ 
แปรงฟัน ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง 

0.00 0.00 0.00 10,900.00 -100 % 0 

  
รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 197,000.00 0.00 80,500.00   0   

รวมงบลงทุน 0.00 197,000.00 0.00 80,500.00   0   
 งบเงินอุดหนุน        

  
 เงินอดุหนุน        

  
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,164,000.00 1,114,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 1,096,000.00 1,156,000.00 -100 % 0   

   อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน
สังกดั สพฐ. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,160,000 
  

รวมเงินอุดหนุน 1,164,000.00 1,114,000.00 1,096,000.00 1,156,000.00   1,160,000   
รวมงบเงินอุดหนุน 1,164,000.00 1,114,000.00 1,096,000.00 1,156,000.00   1,160,000   

รวมงานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 3,608,049.44 3,825,807.82 3,614,468.98 4,437,530.00   2,536,250   
รวมแผนงานการศึกษา 4,655,212.03 5,282,060.40 5,062,993.00 6,826,130.00   6,340,340   

แผนงานสาธารณสุข        
  

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        
  

 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าตอบแทน        
  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 144,000.00 -16.67 % 120,000 
  

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 144,000.00   120,000   
 ค่าใชส้อย        

  

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   โครงการป้องกนัและควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

60,305.36 69,933.40 64,790.40 80,000.00 -25 % 60,000 
  

   โครงการป้องกนัและระงบั
โรคติดต่อ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
  

   โครงการสัตวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 

0.00 60,312.00 63,642.00 45,000.00 33.33 % 60,000 
  

   

อบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้ใน
การป้องกนัโรคติดเช้ือโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการจดัท า
หนา้กากอนามยัเพื่อการป้องกนั
ตนเอง 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0 

  
รวมค่าใช้สอย 60,305.36 130,245.40 128,432.40 140,000.00   170,000   

รวมงบด าเนินงาน 60,305.36 130,245.40 128,432.40 284,000.00   290,000   
 งบเงินอุดหนุน        

  



 เงินอดุหนุน        
  

  เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
   เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0 % 180,000   

รวมเงินอุดหนุน 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00   180,000   
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00   180,000   

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน 

60,305.36 310,245.40 308,432.40 464,000.00   470,000 
  

รวมแผนงานสาธารณสุข 60,305.36 310,245.40 308,432.40 464,000.00   470,000   
แผนงานสังคมสงเคราะห์        

  
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์        

  
 งบด าเนินงาน        

  
 ค่าใชส้อย        

  

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   
โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายตุ าบลยาง
ม่วง 

0.00 75,232.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตผูสู้งอายตุ าบลยาง
ม่วง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

41,832.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  
รวมค่าใช้สอย 41,832.00 75,232.00 0.00 0.00   0   

รวมงบด าเนินงาน 41,832.00 75,232.00 0.00 0.00   0   
รวมงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 41,832.00 75,232.00 0.00 0.00   0   

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 41,832.00 75,232.00 0.00 0.00   0   
แผนงานเคหะและชุมชน        

  
งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน        

  
 งบบุคลากร        

  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

  
  เงินเดือนพนกังาน 339,540.00 362,820.00 0.00 0.00 0 % 0   
  เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 708,120.00 689,040.00 0.00 0.00 0 % 0   
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 78,540.00 64,900.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,168,200.00 1,158,760.00 0.00 0.00   0   
รวมงบบุคลากร 1,168,200.00 1,158,760.00 0.00 0.00   0   

 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าตอบแทน        
  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6,800.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

  ค่าเช่าบา้น 37,200.00 42,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมค่าตอบแทน 44,000.00 87,000.00 0.00 0.00   0   

 ค่าใชส้อย        
  



  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 310,290.05 276,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

26,004.00 42,256.48 0.00 0.00 0 % 0 
  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,055.10 156,722.07 0.00 0.00 0 % 0   
รวมค่าใช้สอย 356,349.15 474,978.55 0.00 0.00   0   

 ค่าวสัดุ        
  

  วสัดุส านกังาน 18,629.00 9,865.00 0.00 0.00 0 % 0   
  วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 197,625.79 201,657.55 0.00 0.00 0 % 0   
  วสัดุก่อสร้าง 92,665.00 170,579.00 0.00 0.00 0 % 0   
  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 38,061.00 88,339.00 0.00 0.00 0 % 0   
  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 221,907.34 271,428.98 0.00 0.00 0 % 0   
  วสัดุการเกษตร 19,598.00 35,714.00 0.00 0.00 0 % 0   
  วสัดุอ่ืน 0.00 21,250.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าวสัดุ 588,486.13 798,833.53 0.00 0.00   0   
 ค่าสาธารณูปโภค        

  
  ค่าไฟฟ้า 644,343.23 611,388.70 0.00 0.00 0 % 0   
  ค่าบริการไปรษณีย ์ 4,328.00 1,896.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าสาธารณูปโภค 648,671.23 613,284.70 0.00 0.00   0   
รวมงบด าเนินงาน 1,637,506.51 1,974,096.78 0.00 0.00   0   

 งบลงทนุ        
  

 ค่าครุภณัฑ ์        
  

  ครุภณัฑส์ านกังาน        
  

   ตูเ้ก็บแบบฟอร์มตั้งพื้น 15 ล้ินชกั 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
   โต๊ะคอมพิวเตอร์ 0.00 10,200.00 0.00 0.00 0 % 0   
  ครุภณัฑก่์อสร้าง        

  
   ถงัอดัจารบี 16,050.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ 627,366.45 84,010.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าครุภณัฑ์ 647,316.45 94,210.00 0.00 0.00   0   
รวมงบลงทุน 647,316.45 94,210.00 0.00 0.00   0   

รวมงานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,453,022.96 3,227,066.78 0.00 0.00   0   
งานไฟฟ้าถนน        

  
 งบลงทนุ        

  
 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        

  
  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        

  

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 1 

318,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 2 

218,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 3 

240,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  



   
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 6 (บริเวณศาลา
อเนกประสงค)์ 

544,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลยางม่วง โดยการลง
หินคลุก จ านวน 1,350 ลบ.ม. 

488,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการเทคอนกรีตเสริมเหลก็
บริเวณสะพาน หมูท่ี่ 9 เช่ือมต่อ 
หมู่ท่ี 5 

29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

       

  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 

22,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,859,400.00 0.00 0.00 0.00   0   
รวมงบลงทุน 1,859,400.00 0.00 0.00 0.00   0   

 งบเงินอุดหนุน        
  

 เงินอดุหนุน        
  

  เงินอุดหนุนส่วนราชการ 29,166.06 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

   

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาท่ามะกา 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี ๗ (สาย
บา้นนายชอบ ศรีสุข) 

0.00 0.00 52,201.02 0.00 0 % 0 

  

   

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาท่ามะกา 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้าและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี ๙ (สายบา้น
นายธนบติั จนัทร์ตรี) 

0.00 0.00 94,379.35 0.00 0 % 0 

  
รวมเงินอุดหนุน 29,166.06 0.00 146,580.37 0.00   0   

รวมงบเงินอุดหนุน 29,166.06 0.00 146,580.37 0.00   0   
รวมงานไฟฟ้าถนน 1,888,566.06 0.00 146,580.37 0.00   0   

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,341,589.02 3,227,066.78 146,580.37 0.00   0   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

  
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน        

  
 งบด าเนินงาน        

  
 ค่าใชส้อย        

  

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด 

0.00 0.00 12,232.00 36,000.00 66.67 % 60,000 
  

   โครงการฝึกอาชีพใหแ้ก่
ประชาชน 

29,932.00 9,932.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
  



   โครงการฝึกอาชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายุ
ต าบลยางม่วง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 
  

   โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และ
เยาวชนต าบลยางมว่ง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
  

   โครงการพฒันาสถาบนั
ครอบครัว 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
  

   โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 19,932.00 0.00 0 % 0 
  

   
โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพกลุ่มสตรีอาสาพฒันา
ต าบลยางม่วง 

28,332.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินงานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 27,382.00 45,000.00 11.11 % 50,000 

  

   โครงการส่งเสริมสนบัสนุน
เศรษฐกิจพอเพียง 

14,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   ไทยนิยม ย ัง่ยนื ร่วมแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

0.00 17,945.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

รวมค่าใช้สอย 72,514.00 27,877.00 59,546.00 111,000.00   150,000   
รวมงบด าเนินงาน 72,514.00 27,877.00 59,546.00 111,000.00   150,000   

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

72,514.00 27,877.00 59,546.00 111,000.00   150,000 
  

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 72,514.00 27,877.00 59,546.00 111,000.00   150,000   
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ        

  
งานกฬีาและนันทนาการ        

  
 งบเงินอุดหนุน        

  
 เงินอดุหนุน        

  
  เงินอุดหนุนส่วนราชการ        

  

   

ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา
จงัหวดักาญจนบุรีขอรับการ
สนบัสนุนงบประมาณในการจดั
กิจกรรมจดัการแข่งขนักีฬาและ
นนัทนาการ เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี จงัหวดั
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

  

   อุดหนุนส านกังานท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดักาญจนบุรี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00   5,000   
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 5,000.00   5,000   

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00   5,000   
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น        

  
 งบด าเนินงาน        

  
 ค่าใชส้อย        

  



  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   
โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชน
ดา้นการสืบสานวฒันธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

  

   โครงการส่งเสริมประเพณี
สงกรานต ์

73,252.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

   
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ ์
วฒันธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

0.00 94,991.00 59,932.00 50,000.00 60 % 80,000 

  

   โครงการส่งเสริมวนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
  

รวมค่าใช้สอย 73,252.00 94,991.00 59,932.00 120,000.00   100,000   
รวมงบด าเนินงาน 73,252.00 94,991.00 59,932.00 120,000.00   100,000   

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 73,252.00 94,991.00 59,932.00 120,000.00   100,000   
รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นันทนาการ 
73,252.00 94,991.00 59,932.00 125,000.00   105,000 

  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

  
งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

       

  
 งบบุคลากร        

  
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        

  
  เงินเดือนพนกังาน 0.00 0.00 528,110.00 694,000.00 4.93 % 728,200   
  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0   
  เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000   
  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 0.00 641,360.00 789,000.00 -6.72 % 736,000   
  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 0.00 42,280.00 63,000.00 7.94 % 68,000   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 1,253,750.00 1,606,000.00   1,574,200   
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,253,750.00 1,606,000.00   1,574,200   

 งบด าเนินงาน        
  

 ค่าตอบแทน        
  

  ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

0.00 0.00 114,700.00 350,000.00 -37.14 % 220,000 
  

  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
  

  ค่าเช่าบา้น 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 42.86 % 60,000   
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 9,000.00 20,000.00 0 % 20,000   

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 165,700.00 422,000.00   310,000   
 ค่าใชส้อย        

  
  รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ        

  
   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 0.00 0.00 290,213.40 318,000.00 10.06 % 350,000   

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  



   ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0.00 0.00 3,900.00 48,000.00 4.17 % 50,000 
  

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 54,905.65 200,000.00 -40 % 120,000   
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 349,019.05 566,000.00   520,000   

 ค่าวสัดุ        
  

  วสัดุส านกังาน 0.00 0.00 25,452.00 50,000.00 0 % 50,000   
  วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0.00 0.00 209,609.79 226,000.00 10.62 % 250,000   
  วสัดุก่อสร้าง 0.00 0.00 145,825.00 150,000.00 -33.33 % 100,000   
  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 9,776.00 112,000.00 -10.71 % 100,000   
  วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 0.00 231,407.06 353,930.00 -29.36 % 250,000   
  วสัดุการเกษตร 0.00 0.00 5,020.00 35,000.00 14.29 % 40,000   
  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000   
  วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000   
  วสัดุอ่ืน 0.00 0.00 21,250.00 30,000.00 0 % 30,000   

รวมค่าวสัดุ 0.00 0.00 648,339.85 996,930.00   860,000   
 ค่าสาธารณูปโภค        

  
  ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 618,326.45 700,000.00 14.29 % 800,000   

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 618,326.45 700,000.00   800,000   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 1,781,385.35 2,684,930.00   2,490,000   

 งบลงทนุ        
  

 ค่าครุภณัฑ ์        
  

  ครุภณัฑส์ านกังาน        
  

   เกา้อ้ีส านกังาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000   
   เคร่ืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0   
  ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง        

  
   พว่งขา้งรถจกัรยานยนต ์ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0   
  ครุภณัฑก์ารเกษตร        

  
   เคร่ืองตดัหญา้ 0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100 % 0   
   เคร่ืองพน่ยา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,800   
  ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว        

  
   เคร่ืองตดัหญา้ 0.00 0.00 17,800.00 0.00 0 % 0   
  ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์        

  
   เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0   
   เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0   
  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์        

  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

0.00 0.00 304,441.20 300,000.00 16.67 % 350,000 
  

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 322,241.20 675,000.00   376,800   
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 322,241.20 675,000.00   376,800   

รวมงานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

0.00 0.00 3,357,376.55 4,965,930.00   4,441,000 
  



งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน        
  

 งบลงทนุ        
  

 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        
  

  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค        
  

   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 1 (บริเวณบา้น
นายฉลอง อ่ึงทอง - บา้นนายสุ
ชิน ตะกอ้ง) 

0.00 0.00 0.00 258,000.00 -100 % 0 

  

   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 6 (สายบา้นนาง
ลูกจนัทร์ แปรพนั - บา้นสวน
กลว้ยไม)้ 

0.00 0.00 196,500.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหลก็ หมู่ท่ี 6 (สายบา้นนาง
ลูกจนัทร์ แปรพนัธ์ - บา้นสวน
กลว้ยไม)้ 

0.00 0.00 0.00 274,000.00 -100 % 0 

  

   
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 2 
(สายบา้นนายฮง - บา้นนายรัตน์) 

0.00 0.00 223,500.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณหนา้
ศาลาอเนกประสงค ์หมู่ท่ี 6 
(อบต.ยางม่วง) 

0.00 0.00 0.00 306,000.00 -100 % 0 

  

   

โครงการก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณ
อาคารอเนกประสงค ์หมู่ท่ี 6 
อบต.ยางม่วง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 707,000 

  

   
โครงการติดตั้งราวกั้นตก (การ์
เรล) หมู่ท่ี 4 บริเวณทางโคง้ขา้ง
วดัหว้ยตะเคียน 

0.00 0.00 109,000.00 0.00 0 % 0 

  

   
โครงการลงหินคลุกหลงัท่อ
ระบายน ้า หมู่ท่ี 8 (บริเวณบา้น
ห้วยรางพงษ)์ 

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0 

  

  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

       

  

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 1 (สายถงั
ประปา - เทศบาลทา่ไม)้ ช่วงท่ี 1 

0.00 0.00 142,500.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 1 (สายถงั
ประปา - เทศบาลทา่ไม)้ ช่วงท่ี 2 

0.00 0.00 102,500.00 0.00 0 % 0 

  

   โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์

0.00 0.00 0.00 152,000.00 -100 % 0 
  



กคอนกรีต หมู่ท่ี 2 (สายบา้นนาย
สุ่น มัน่ใจ เช่ือมต่อ ต.ท่าไม)้ 

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 3 (สายบา้น
ก านนัรินทร์ - บา้นผูช่้วยใจ) 

0.00 0.00 0.00 355,000.00 -100 % 0 

  

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 3 (สายบา้นลุง
เลก็ - บา้นผูช่้วยใจ) 

0.00 0.00 225,000.00 0.00 0 % 0 

  

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 4 (สายบา้น
ผูใ้หญ่ด าเนิน เชิดแสง)  

0.00 0.00 0.00 293,000.00 -100 % 0 

  

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 5 (สายทางเขา้
โรงเรียนบา้นหนองกรด เช่ือมต่อ 
หมู่ท่ี 9) 

0.00 0.00 0.00 447,000.00 -100 % 0 

  

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 7 (สายทางเขา้
วดัหนองโรง)  

0.00 0.00 225,000.00 354,000.00 -100 % 0 

  

   

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย
การโอเวอร์เล ดว้ยแอสฟัลทติ์
กคอนกรีต หมู่ท่ี 9 (สายบา้นนาง
แพรว สร้อยแสง - หมู่ท่ี 7 ต.ท่า
มะกา) 

0.00 0.00 339,000.00 379,000.00 -100 % 0 

  
รวมค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,563,000.00 3,168,000.00   707,000   

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,563,000.00 3,168,000.00   707,000   
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 0.00 0.00 1,563,000.00 3,168,000.00   707,000   

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 4,920,376.55 8,133,930.00   5,148,000   
แผนงานการเกษตร        

  
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้        

  
 งบด าเนินงาน        

  
 ค่าใชส้อย        

  

  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

       

  

   ก าจดัผกัตบชวาและวชัพืชใน
ต าบลยางม่วง 

11,422.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
  

รวมค่าใช้สอย 11,422.00 0.00 0.00 0.00   0   
รวมงบด าเนินงาน 11,422.00 0.00 0.00 0.00   0   

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 11,422.00 0.00 0.00 0.00   0   
รวมแผนงานการเกษตร 11,422.00 0.00 0.00 0.00   0   

แผนงานงบกลาง        
  



งบกลาง        
  

 งบกลาง        
  

 งบกลาง        
  

  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 153,303.00 150,221.00 143,703.00 160,000.00 12.5 % 180,000   
  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 6,380.00 10,000.00 20 % 12,000   
  เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 6,504,900.00 7,381,500.00 7,675,300.00 8,500,000.00 5.88 % 9,000,000   
  เบ้ียยงัชีพคนพิการ 1,340,000.00 1,445,600.00 1,581,600.00 1,728,000.00 9.95 % 1,900,000   
  เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 24,000.00 24,000.00 24,000.00 30,000.00 66.67 % 50,000   
  ส ารองจ่าย 0.00 0.00 199,983.92 795,000.00 -62.26 % 300,000   
  รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
  เงินช่วยพเิศษ 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

163,000.00 165,299.00 201,115.00 198,280.00 0.87 % 200,000 
  

รวมงบกลาง 8,332,203.00 9,286,620.00 9,832,081.92 11,421,280.00   11,642,000   
รวมงบกลาง 8,332,203.00 9,286,620.00 9,832,081.92 11,421,280.00   11,642,000   
รวมงบกลาง 8,332,203.00 9,286,620.00 9,832,081.92 11,421,280.00   11,642,000   

รวมแผนงานงบกลาง 8,332,203.00 9,286,620.00 9,832,081.92 11,421,280.00   11,642,000   
รวมทุกแผนงาน 26,853,104.09 26,804,983.47 30,018,759.59 38,844,200.00   38,983,700   
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
อ าเภอ ท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 

    
                  

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 38,983,700 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 11,411,800 บาท 
  งบบุคลากร รวม 8,200,300 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนใหแ้ก่นายก อบต. เดือน
ละ 20,400.- บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 244,800.- บาท และรอง
นายก อบต. เดือนละ 11,220.- บาท จ านวน 2 คน  รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 269,280.- บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 514,080.- บาท 

   

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต. เดือน
ละ 1,750.- บาท  รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท และรอง
นายก อบต. เดือนละ 880.- บาท จ านวน 2 คน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120.- บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 42,120.- บาท 

   

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. เดือน
ละ 1,750.- บาท รวม    12 เดือน เป็นเงิน 21,000.- บาท และรอง
นายก อบต. เดือนละ 880.- บาท จ านวน 2 คน รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120.- บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 42,120.- บาท 

   

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่เลขานุการนายก อบต. เดือน
ละ 7,200.- บาท รวม 12 เดือน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  86,400.- บาท 

   

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 1,713,600 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนใหแ้ก่ 
   - ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เดือน
ละ 11,220.- บาท รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640.- บาท 
   - รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เดือน

   



ละ 9,180.- บาท รวม 12 เดือน   เป็นเงิน 110,160.- บาท 
   - เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เดือน
ละ 7,200.- บาท รวม 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400.- บาท 
   - สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เดือน
ละ 7,200.- บาท จ านวน 16 คน รวม  12 เดือน  เป็นเงิน  1,382,400.- บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,713,600 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 5,801,980 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 3,778,480 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล  สงักดัส านกังานปลดั ต าแหน่ง ปลดั อบต. , รอง
ปลดั อบต. , หวัหนา้ส านกัปลดัฯ , นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน , นกั
ทรัพยากรบุคคล , นกัพฒันาชุมชน และ เจา้พนกังานธุรการ  เป็น
เงิน 2,447,700 บาท และ 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล  สงักดักองคลงั ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองคลงั นกัวิชาการเงิน
และบญัชี เจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้และ เจา้พนกังานพสัดุ  เป็น
เงิน 1,330,780 บาท 

   

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 294,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลดั อบต. , รองปลดั อบต. , หวัหนา้
ส านกัปลดั อบต. และ ผูอ้  านวยการกองคลงั    

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,614,360 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและเงินปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  สงักดัส านกังานปลดั ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้
พนกังานธุรการ , พนกังานขบัรถยนต ์ และพนกังานจา้ง
ทัว่ไป  ต าแหน่ง คนงาน จ านวน 7 อตัรา  เป็นเงิน 1,076,280 บาท และ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังาน
จา้ง  สงักดักองคลงั  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้ผูช่้วยเจา้
พนกังานธุรการ คนงาน จ านวน 2 อตัรา เป็นเงิน 538,080 บาท  

   

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 115,140 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวและเงินเพิ่มต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน
จา้งตามภารกิจ  สงักดัส านกังานปลดั ต าแหน่ง พนกังานขบัรถยนต ์ และ
พนกังานจา้งทัว่ไป  ต าแหน่ง คนงาน จ านวน 7 อตัรา  เป็น
เงิน 84,000 บาท และ 
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวและเงินเพิ่มต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน

   



จา้ง สงักดักองคลงั ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังาน
ธุรการ คนงาน จ านวน 2 อตัรา  เป็นเงิน 31,140 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 2,788,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 1,050,500 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 800,500 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวลั
ประจ าปี) ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง สงักดัส านกังาน
ปลดั และกองคลงั จ านวน  470,500  บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  สงักดัส านกังานปลดั และกองคลงั จ านวน 30,000 บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีในการเลือกตั้งทัว่ไป หรือเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จ านวน 300,000 บาท 

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้งท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ    

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 180,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือ ค่าผอ่นช าระฯ ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบลผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนด    

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 60,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลและพนกังานส่วนต าบลผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนด    

   ค่าใช้สอย รวม 918,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าจดัซ้ือหนงัสือพิมพร์ายวนั หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน หนงัสือพิมพอ่ื์นๆ ท่ี
เขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  
- ค่ารับวารสาร ค่าเยบ็หนงัสือ เขา้ปกหนงัสือ ค่าถ่ายเอกสารต่างๆ ค่าอดั
ขยายภาพและอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี   
- ค่าจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ป้ายรณรงคต่์างๆ ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง และป้ายอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  

   



- ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจา้ง
ท าของ และค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  
- รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนงัสือสัง่การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวา่งองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน รวมถึงผูเ้ขา้ร่วมประชุม
อ่ืนๆ และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเขา้ร่วมประชุม จ านวน 10,000 บาท 
- ค่ารับรองเก่ียวกบัการตอ้งรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหาร   เคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองใน
การเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการด่วน  และค่าใชจ่้ายอ่ืน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งจ่าย
ท่ีเก่ียวกบัการรับรอง เพื่อเป็นการรับรองในการตอ้งรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศึกษาดูงาน และ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล  จ านวน 10,000 บาท  

   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของคณะ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง และผูมี้สิทธิเบิก
ไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

   

    ค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวง
มาลา ส าหรับพิธีการวนัส าคญัต่างๆ ตามวาระและโอกาสท่ีจ าเป็นและมี
ความส าคญั         

   

    โครงการจดังานรัฐพิธีและพระราชพิธีส าคญัต่างๆ จ านวน 60,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานรัฐพิธี และพระราชพิธีส าคญั
ต่างๆ เช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 

   



- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 57  ขอ้ 2.5  ล าดบัท่ี 3 

    โครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน / ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน จ านวน 10,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน / ส่งเสริม
สนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน เช่น ค่าจดัท าป้ายโครงการ ค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าเคร่ืองด่ืม ค่าอาหารวา่ง รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี  111 ขอ้ 5.1 ล าดบัท่ี 1 

   

    โครงการพฒันาประชาธิปไตยและรณรงคก์ารเลือกตั้ง จ านวน 413,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้งทัว่ไปหรือเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เช่น ค่าจดัท าคู่มือการเลือกตั้ง ค่าแบบ
พิมพ ์ค่าป้ายประชาสมัพนัธ์ และรณรงคก์ารเลือกตั้งและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
เขา้รายจ่ายประเภทน้ี 
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 67   ขอ้ 5.1   ล าดบัท่ี 2   

   

    โครงการพฒันาศกัยภาพการปฏิบติังานฯ จ านวน 200,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ส าหรับ
บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง ผูน้ าทอ้งถ่ิน ผูน้ า
หมู่บา้น หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าเดินทาง ค่า
วสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นไปตาม  
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 68  ขอ้ 5.2   ล าดบัท่ี 2 

   

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 60,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   ค่าวสัด ุ รวม 405,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 120,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท 



   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลัก๊
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ไมโครโฟน  และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครัว เช่น แปรง ไมก้วาด แกว้น ้า น ้ายา
ลา้งหอ้งน ้า  และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 20,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ปูนซีเมนต ์ทราย คอ้น ตะปู และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอร่ี  และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน 120,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนของ
ยานพาหนะ เคร่ืองมือทางการเกษตรและเคร่ืองพน่หมอก
ควนั ฯลฯ  เช่น น ้ามนั น ้ามนัเคร่ือง ฯลฯ รวมทั้งกรณียมืเคร่ืองจกัรกลของ
หน่วยงานอ่ืนมาปฏิบติังานในกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง และ อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น น ้ายาเคมี
ดบัเพลิง เคมีภณัฑ ์และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลัว่ ปุ๋ย สารเคมี
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชและแมลง และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พูก่นั สี โฟม และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสกเ์กต็ ตลบัผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ 

   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 



   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง  ค่าไฟฟ้าสาธารณะในส่วนท่ีใชเ้กินสิทธิ และค่าไฟฟ้าส าหรับกลอ้ง
วงจรปิด 

   

   ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 5,000 บาท 
   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์ านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง    

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 80,000 บาท 
   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือดวงตราไปรษณีย ์และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี    

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรคมนาคม ค่าเช่าพื้นท่ี Sever และโดเมนเนม
ของเวบ็ไซต ์ ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง และอ่ืนๆ ท่ีเขา้
ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

  งบลงทุน รวม 363,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 233,000 บาท 
   ครุภณัฑส์ านกังาน    

    เคร่ืองดูดฝุ่ น จ านวน 13,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่ น  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมีมาตรฐานตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑแ์ละมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
- ขนาด  15 ลิตร 
- สามารถดูดฝุ่ นและน ้าได ้
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 101  ล าดบัท่ี 11 

   

    เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 120,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร  จ านวน 1 เคร่ือง  โดยมี
มาตรฐานตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑแ์ละมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
- เป็นระบบดิจิตอล (ขาว - ด า) 
- ความเร็ว 30 แผน่ต่อนาที (ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต ่า) 
- เป็นระบบมลัติฟังกช์ัน่ 
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ่ - ขยายได ้
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 

   



- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 100  ล าดบัท่ี 4 
  

    โต๊ะพบัหนา้ขาว จ านวน 18,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะพบัหนา้ขา  จ านวน 10 ตวั   
โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี  
- โต๊ะขนาดไม่ต ่ากวา่  75 x 180 x 75 ซม. (กวา้ง x ยาว x สูง)  
- โต๊ะพบัอเนกประสงค ์หนา้โฟเมกา้ขาว 
- ทอ็ปโต๊ะ ผลิตจากไม ้Particle Board 
- ปิดผวิดว้ย Laminate Formica ปิดขอบ PVC Edge 
- ผิว Liminate ทนต่อความร้อน ความช้ืน และรอยขีดข่วนไดดี้  ท าความ
สะอาดง่าย 
- โครงขาเหลก็ ขนาด 1.2x1.2 น้ิว หนา 1 มม. ชุบโครเม่ียม ขาโต๊ะพบัเกบ็
ได ้      
- รองขาดว้ยพลาสติกแขง็ 4 จุด กนัล่ืนและป้องกนัรอยขีดข่วนบนพื้นผวิ
สามารถหมุนปรับระดบัได ้
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑท่ี์ตั้งจ่ายนอกเหนือมาตรฐานครุภณัฑ ์แต่มีความ
จ าเป็นตอ้งใช ้ซ่ึงสามารถจดัหาไดต้ามราคาทอ้งตลาด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อย ความเหมาะสมและประหยดังบประมาณ  
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ฉบบัท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง  ผ.03  หนา้ท่ี 17 ล าดบั 2 
     

   

    โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 5,500 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือโต๊ะหมู่บูชา จ านวน 1 ชุด   
โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
- มีโต๊ะหมู่ 7 ช้ิน, มีฐานใหญ่ 1 ช้ิน  
- ฐานใหญ่มีขนาดไม่ต ่ากวา่  70 x 90 x 35 ซม. (กวา้ง x ยาว x สูง) 
- โต๊ะหมู่วางพระประธาน ขนาดไม่ต ่ากวา่ 8 x 16 น้ิว  (กวา้ง x ยาว) 
- โต๊ะท าจากไม ้
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑท่ี์ตั้งจ่ายนอกเหนือมาตรฐานครุภณัฑ ์แต่มีความ
จ าเป็นตอ้งใช ้ซ่ึงสามารถจดัหาไดต้ามราคาทอ้งตลาด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อย ความเหมาะสมและประหยดังบประมาณ  

   



เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิม่เติม ฉบบัท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง  ผ.03  หนา้ท่ี 17  ล าดบั 1 
     

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์    

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 76,500 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด
ใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง  หนา้ท่ี 68   ขอ้ 5.2   ล าดบัท่ี 4    

   

   ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง รวม 130,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค    

    โครงการก่อสร้างป้ายท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง จ านวน 130,000 บาท 

   

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง (ตามแบบและรายการท่ี อบต.ก าหนด) 
 เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง   หนา้ท่ี  11 ขอ้ 5.3 ล าดบัท่ี 1 

   

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน    

    ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผลฯ จ านวน 20,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งท่ีปรึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่างๆ ซ่ึง
มิใช่เพื่อการจดัหา หรือปรับปรุงครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าจา้ง
องคก์รหรือสถาบนัท่ีเป็นกลางในการส ารวจความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ เพื่อก าหนดประโยชน์ผลตอบแทนอ่ืนแก่พนกังานส่วนต าบล
และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง แผนหา้
ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) หนา้ท่ี 63  ขอ้ 5.1   ล าดบัท่ี 3  

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท 
   เงินอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    



    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 25,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา ตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนการบริหารอ านวยการศูนยป์ฏิบติัการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ ของ
อ าเภอท่ามะกา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปตาม 
 - แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 53   ขอ้ 2.3  ล าดบัท่ี 2 

   

   เงินอดุหนุนส่วนราชการ    

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอท่ามะกา ตาม
โครงการจดังานรัฐพิธี และงานพิธีวนัส าคญัต่างๆ  
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 58  ขอ้ 2.5   ล าดบัท่ี 3 

   

   เงินอดุหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน ์    

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใหแ้ก่เหล่ากาชาดจงัหวดักาญจนบุรี ตาม
โครงการด าเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจงัหวดักาญจนบุรี 
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 53  ขอ้ 2.3  ล าดบัท่ี 1      

   

 งานบริหารงานคลงั รวม 752,300 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 705,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 152,000 บาท 
   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้งท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

   

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 102,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือ ค่าผอ่นช าระฯ ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบลผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนด 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูมี้
สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนด 

   

   ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    



    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 100,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าธรรมเนียมในราชการของ อบต.  เช่น ค่ารังวดัท่ีดิน ฯลฯ ตามระเบียบ
ของทางราชการ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี   
- ค่าจา้งจดัท าป้ายโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ป้ายรณรงคต่์างๆ และป้าย
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี   
- ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจา้ง
ท าของ และค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี   

   

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเก่ียวกบัการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล   เพื่อ
จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายท่ี
เก่ียวเน่ืองในการเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการด่วน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งจ่ายท่ีเก่ียวกบัการรับรอง เพื่อเป็นการรับรองในการตอ้งรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศัน
ศึกษาดูงาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจา้ง และผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

   

    โครงการปรับปรุงฐานขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จ านวน 100,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับขอ้มูลแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น และการจดัท าขอ้มูลในการจดัเกบ็รายได ้เช่น การจดัท า
ฐานขอ้มูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจดัเกบ็ภาษีท่ีดินและส่ิง
ปลูกสร้าง ตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

    โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับขอ้มูลระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อใหมี้ความ
พร้อมท่ีจะรองรับการปฏิบติังานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( e - lass ) รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   

    โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัเกบ็รายได ้ จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จดัเกบ็รายได ้เช่น ค่าจดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ ค่าจดัท าแผน่พบั รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

   



   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร  รถจกัรยานยนต ์และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   ค่าวสัด ุ รวม 148,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 60,000 บาท 

   

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา หนงัสือพิมพ ์ดินสอ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่าย
น้ี 

   

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 3,000 บาท 

   

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุเช่น ปลัก๊ไฟ สายไฟ ฯลฯ และ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 5,000 บาท 

   

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยาง
นอก ยางใน และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน 20,000 บาท 

   

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ท่ีใชใ้นการปฏิบติัราชการ
ส าหรับ รถจกัรยานยนต ์เช่น น ้ามนั
เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัหล่อล่ืน และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท 

   

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสกเ์กต็ ตลบัผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์  โปรแกรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

  งบลงทุน รวม 47,300 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,300 บาท 
   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง    

    รถจกัรยานยนต ์110 ซีซี จ านวน 44,800 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถจกัรยานยนต ์ขนาดไม่ต ่ากวา่ 110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คนั โดยมีมาตรฐานตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
และมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนดดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต ่า 
 (1) กรณีขนาดต ่ากวา่ซีซี ท่ีก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา่ ซีซี ท่ี
ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจกัรยานยนตต์ามขนาดซีซี ท่ีก าหนดไว ้
 (2) ราคาท่ีก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
 (3) การจดัซ้ือรถจกัรยานยนตใ์หมี้คุณสมบติัตามมาตรฐาน

   



ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 109  ล าดบัท่ี 56 

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    

    เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท 

   

  

- เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เคร่ือง (เกณฑร์าคา
กลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 110  ล าดบัท่ี 63 

   

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน รวม 329,760 บาท 
  งบบุคลากร รวม 221,760 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 221,760 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 221,760 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล ต าแหน่ง เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

   

  งบด าเนินงาน รวม 108,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 93,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 30,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวลั
ประจ าปี) ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล จ านวน 20,000 บาท และ 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือ

   



จดัจา้ง ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เป็นเงิน 10,000 บาท 

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้งท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

   

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 40,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือ ค่าผอ่นช าระฯ ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบลผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนดค่าเช่าบา้น 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูมี้
สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนด 

   

   ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 15,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจา้ง และผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

   

 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย รวม 2,634,500 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 134,500 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 35,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหก้บั อปพร. ตามโครงการตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ    

   

   ค่าใช้สอย รวม 99,500 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลวนัสงกรานต ์ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วง
เทศกาลวนัสงกรานต ์เพื่อป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในเทศกาลวนั
สงกรานต ์เช่น ค่าเช่าเต๊นส์  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการจดั
โครงการฯ  
เป็นไปตาม 
- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 นโยบายการป้องกนั และลด
อุบติัเหตุทางถนนแห่งชาติ 

   



- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี  84  ขอ้  6.3  ล าดบัท่ี 2 

    โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในเทศกาลปี
ใหม่ เช่น ค่าเช่าเตน็ส์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการจดัโครงการฯ  
เป็นไปตาม 
- มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 นโยบายการป้องกนั และลด
อุบติัเหตุทางถนนแห่งชาติ 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  84  ขอ้ 6.3  ล าดบัท่ี 1 

   

    โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั จ านวน 79,500 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยั
พิบติั  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าจดัท าเอกสาร ค่า
วิทยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกอบรม (ถงั
ดบัเพลิง ถงัแก๊ส ฯลฯ) 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้
รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี  52   ขอ้ 2.2   ล าดบัท่ี  1 

   

  งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท 
   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง    

    รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน ้า จ านวน 2,500,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน ้า จ านวน 1 คนั โดย
มีมาตรฐานตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑแ์ละมีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี 
แบบบรรทุกน ้า 
 (1) จุน ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6,000 ลิตร 
 (2) น ้าหนกัของรถรวมน ้าหนกับรรทุกไม่ต ่ากวา่ 12,000 กิโลกรัม 
 (3) เป็นราคาพร้อมป๊ัมและอุปกรณ์ 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและบริหารพสัดุ

   



ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี  103  ล าดบัท่ี 20 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 3,804,090 บาท 
  งบบุคลากร รวม 2,920,000 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,920,000 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,508,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนละเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ , นกัวชิาการ
ศึกษา , ขา้ราชการครู จ านวน 2 อตัรา และครูผูดู้แลเดก็ จ านวน 1 อตัรา 

   

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ ตาม
ระเบียบท่ีก าหนด    

   เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการใหก้บัขา้ราชการครู คน
ละ 3,500 บาท / เดือน จ านวน 2 อตัรา 

   

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,250,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนกังานจา้ง ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานสนัทนาการ 1 อตัรา ,  ผูช่้วยเจา้
พนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา , ผูช่้วยครูดูแล
เดก็ จ านวน 4 อตัรา และ พนกังานจา้งทัว่ไป ต าแหน่ง ผูดู้แล
เดก็ จ านวน 1 อตัรา 

   

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 36,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่คราวและเงินเพิ่มต่างๆ ใหแ้ก่พนกังาน
จา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไป  

   

  งบด าเนินงาน รวม 844,090 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 334,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 240,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวลั
ประจ าปี) ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง เป็น
เงิน  208,000  บาท  และ 

   



- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  เป็นเงิน 32,000  บาท  

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการใน
วนัหยดุราชการหรือวนัส าคญัทางพิธีการ 

   

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 84,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือ ค่าผอ่นช าระฯ ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบลผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนด 

   

   ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 200,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าธรรมเนียมในราชการของ อบต. และตามระเบียบของทางราชการ
และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  
- ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก  ค่าจา้ง
ท าของ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ท่ีเขา้
ประเภทรายจ่ายน้ี   
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา ค่าติดตั้งโทรศพัท ์ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ตส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง  
- รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองเก่ียวกบัการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าของขวญั ค่าพิมพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ือง
ในการเล้ียงรับรองรวมทั้งค่าบริการด่วน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
จ่ายท่ีเก่ียวกบัการรับรอง เพื่อเป็นการรับรองในการตอ้งรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยีย่มชม หรือทศันศึกษาดู
งาน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงร่วมตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย

   



อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจา้ง และผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   ค่าวสัด ุ รวม 125,090 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังานในกองการศึกษา
ฯ  เช่น กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี    

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ อุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หลอดไฟ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่าย
น้ี  

   

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 47,090 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ใหก้บั
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  เช่น  ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก น ้ายาลา้งจาน และ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ฆอ้น ชะแลง เล่ือย ปูนซีเมนต ์และอ่ืนๆท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทยต่์างๆ ในงานศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เช่น น ้ายาเคมีดบัเพลิง  เคมีภณัฑ ์ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภท
รายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร ในงานกองการศึกษาและศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ เช่น จอบ เสียม พลัว่ ปุ๋ย รวมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีเขา้ประเภท
รายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ภาพถ่าย  แผน่
ซีดี ถ่านไฟฉาย กระดาษเขียนโปรเตอร์ พูก่นั สี โฟม และอ่ืนๆ ท่ีเขา้
ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 



   

  

- เพื่อจ่ายเป็นจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ ส าหรับใชก้บัคอมพวิเตอร์ในกอง
การศึกษา เช่น แผน่ดิสก ์โปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 40,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง 

   

  งบลงทุน รวม 40,000 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท 
   ครุภณัฑส์ านกังาน    

    ตูเ้หลก็ขนาด 2 บานเปิด จ านวน 5,500 บาท 

   

  

- เพื่อจดัซ้ือตูเ้หลก็ขนาด 2 บานเปิด  จ านวน 1 ใบ โดยมีมาตรฐานตาม
บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑแ์ละมีลกัษณะดงัน้ี 
- มีมือจดัชนิดปิด 
- มีแผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน 
- มีคุณสมบติัตามมาตรฐานนผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (มอก.)  
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 105  ล าดบัท่ี 36 
  
   

   

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์    

    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านกังาน จ านวน 17,000 บาท 

   

  

- เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านกังาน  จ านวน 1 ชุด (เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการ
จดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core) มี
ความเร็วสญัญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.1 GHz หรือ
ดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดบั (Level) เดียวกนั ขนาดไม่นอ้ย

   



กวา่ 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล ชนิด SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ย
กวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ย
กวา่ 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 หน่วย  
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 106  ล าดบัท่ี 47 

    
เคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึกพิมพ ์( Ink 
Tank Printer) 

จ านวน 15,000 บาท 

   

  

- เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์( Ink Tank Printer)  จ านวน 2 เคร่ือง  (เกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกนั 
- เป็นเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถงัหมึก
พิมพ ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผ้ลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพข์าวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 27 หนา้
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพสี์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่นอ้ยกวา่ 15 หนา้ต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้

   



- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ย
กวา่ 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา 
- สามารถยอ่และขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ย
กวา่ 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกวา่ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง หรือ สามารถใชง้านผา่น เครือข่าย
ไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 100 แผน่ 
- สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 106  ล าดบัท่ี 44 

   
  

    

    เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2,500 บาท 

   

  

- เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA  จ านวน 1 เคร่ือง (เกณฑร์าคา
กลางและคุณลกัษณะพื้นฐานการจดัหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบบัเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2 / ว 1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง ผ.03  หนา้ท่ี 107  ล าดบัท่ี 45 

   

 งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา รวม 2,536,250 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 1,376,250 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 695,250 บาท 



   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    โครงการกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ จ านวน 80,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานตามโครงการกิจกรรมวนัเดก็
แห่งชาติ เช่น ค่าจดัเวที ค่าเช่าเตน็ท ์ค่าเช่าเคร่ืองเสียง รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 70  ขอ้ 6.1  ล าดบัท่ี 1 

   

    โครงการวยัเรียนวยัใสห่างไกลยาเสพติด จ านวน 40,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการวยัเรียนวยัใสห่างไกลยาเสพ
ติด เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่า
สมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 74  ขอ้ 6.1  ล าดบัท่ี 26 

   

    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 110,500 บาท 

   

  

- เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้าย (ค่าจดัการเรียนการสอนรายหวั อตัรา
คนละ 1,700 บาท ต่อปี) ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์าร บริหารส่วน
ต าบลยางม่วง จดัสรรส าหรับเดก็อาย ุ2 - 5 ปี ดงัน้ี 
- ค่าส่ือการเรียนการสอน วสัดุการศึกษา และเคร่ืองเล่นพฒันาการ
เดก็ ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง ส าหรับเดก็
นกัเรียน จ านวน 65 คนๆ ละ 1,700 บาท (ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการ
จดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน)  
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 81 ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 34 

   



    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษาฯ ส าหรับเดก็ปฐมวยั อาย ุ3 - 5 ปี ใน ศพด.) 

จ านวน 28,250 บาท 

   

  

- เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้าย (ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา ส าหรับ
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ โดยจดัสรรส าหรับเดก็
ปฐมวยั อาย ุ3 - 5 ปี ใน ศพด.) ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลยางม่วง ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
1. ค่าหนงัสือเรียน ในอตัราคนละ 200 บาท/
ปี จ านวน 25 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์การเรียน ในอตัราคนละ 200 บาท/
ปี จ านวน 25 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 
3. ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน ในอตัราคนละ 300 บาท/
ปี จ านวน 25 คนๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
4. ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ในอตัราคนละ 430 บาท/
ปี จ านวน 25 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 10,750 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 28,250 บาท 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 81 ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 35 

   

    
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

จ านวน 318,500 บาท 

   

  

- เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับสนบัสนุนอาหาร
กลางวนั จ านวน 245 วนั ๆ ละ 20 บาท จ านวน 65 คน ทั้งน้ีจะเบิกจ่าย
ต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 75 ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 3 

   



    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการแข่งขนักีฬาสีภายใน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 

จ านวน 35,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการแข่งขนักีฬาสีภายในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ ส าหรับศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลยาง
ม่วง เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 81  ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 36 

   

    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการชวนนอ้งมาเรียน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

จ านวน 3,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการชวนนอ้งมาเรียนศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง เช่นค่า
วสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 77  ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 12  

   

    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

จ านวน 20,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง เพื่อใชป้รับปรุงภูมิทศัน์ภายในและ

   



ภายนอกหร้อเรียนใหมี้บรรยากาศท่ีดี เอ้ือต่อการเรียนรู้พร้อมส่งเสริม
พฒันาการของเดก็นกัเรียนในการเรียนรู้ 
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 71  ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 7 

    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการป้องกนัสาธารณภยั
ในเดก็ปฐมวยั 

จ านวน 30,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการป้องกนัสาธารณภยัในเดก็
ปฐมวยั เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม รวมถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 79  ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 25  

   

    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการฝึกอบรมการเล้ียงดู
และส่งเสริมพฒันาการเดก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ สงักดัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยางม่วง 

จ านวน 25,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการฝึกอบรมการเล้ียงดูและ
ส่งเสริมพฒันาการเดก็ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ สงักดัองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลยางม่วง เช่น ค่าวสัดุ อปุกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและ
เคร่ืองด่ืม รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 75  ขอ้ 6.1 ล าดบัท่ี 5 

   



    

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อเบิกหกัผลกัส่งเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการออกเยีย่มบา้น
นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง 

จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับจดัท าโครงการออกเยีย่มบา้นนกัเรียนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง เช่น ค่า
วสัดุ อุปกรณ์  รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬา และการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยรายไดแ้ละการจ่ายเงินของ
สถานศึกษาสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 70  ขอ้ 6.1   ล าดบัท่ี 5 

   

   ค่าวสัด ุ รวม 681,000 บาท 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 681,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่เดก็นกัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลยางม่วง และเดก็นกัเรียนโรงเรียนใน
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตต าบลยาง
ม่วง จ านวน 355 คน ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรจากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 4110 ลง
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 74  ขอ้ 6.1  ล าดบัท่ี 23 

   

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 1,160,000 บาท 
   เงินอดุหนุนส่วนราชการ    

    อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนสงักดั สพฐ. จ านวน 1,160,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสนบัสนุนอาหารกลางวนัใหแ้ก่เดก็นกัเรียนใน
สงักดั สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลยางม่วง จ านวน 290 คน อตัราม้ือ
ละ 20 บาทต่อคน จ านวน 200 วนั  ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
เป็นไปตาม 

   



- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2 / ว 4110 ลง
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 74  ขอ้ 6.1  ล าดบัท่ี 22 

แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 470,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 290,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 120,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมคัรบริบาล
ทอ้งถ่ิน จ านวน 2 คนๆ ละ 5,000 บาท / เดือน จ านวน 12 เดือน  

   

   ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 60,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เช่น ค่า
จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์  ค่าใชจ่้ายในการฉีดพน่หมอกควนัเพื่อก าจดั
ยงุลาย รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ ว 2111 เร่ือง การ
ป้องกนัและควบคุมไขเ้ลือดออก 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี  49   ขอ้ 2.2   ล าดบัท่ี  1 

   

    โครงการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) 
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง  หนา้ท่ี 10  ขอ้ 1.2  ล าดบัท่ี 1  

   

    โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ จ านวน 60,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส ารวจขอ้มูลสตัวแ์ละข้ึนทะเบียนสตัวต์าม
โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระ
ปณิธานของศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกมุารี 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับขบัเคล่ือนโครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธานของ

   



ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัร
ราชกุมารี  เช่น ค่าวคัซีน ค่าวสัดุอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจ าเป็นท่ีใชใ้น
การจดัโครงการดงักล่าว 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดัสวสัดิภาพสตัว์
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2562 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 49  ขอ้ 2.2  ล าดบัท่ี  2 

  งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท 
   เงินอดุหนุนเอกชน    

    เงินอุดหนุนเอกชน จ านวน 180,000 บาท 

   

  

- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น จ านวน 9 หมู่บา้นๆ ละ 20,000 บาท เพื่อ
ด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข เช่น ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าวสัดุเคร่ืองเขียน และ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 49  ขอ้ 2.2  ล าดบัท่ี 5 

   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 150,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด จ านวน 60,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด เช่น  ค่าวสัดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัท าป้าย
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี  76   ขอ้  6.2   ล าดบัท่ี  1   

   



    โครงการฝึกอาชีพใหแ้ก่ประชาชน จ านวน 20,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการฝึกอาชีพใหแ้ก่
ประชาชน เช่น  การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการจดั
กิจกรรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัท าป้ายโครงการ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 59  ขอ้ 3.1  ล าดบัท่ี  2 

   

    โครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และเยาวชนต าบลยางม่วง จ านวน 10,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพเดก็และ
เยาวชนต าบลยางม่วง  เช่น  การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการจดั
กิจกรรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัท าป้ายโครงการ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 60   ขอ้ 3.1  ล าดบัท่ี  8 

   

    โครงการพฒันาสถาบนัครอบครัว จ านวน 10,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการพฒันาสถาบนั
ครอบครัว เช่น  การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการจดั
กิจกรรม ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่าจดัท าป้ายโครงการ รวมถึงค่าใชจ่้าย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง  หนา้ท่ี 60  ขอ้ 3.1  ล าดบัท่ี  9 

   

    
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 50,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการ
ด าเนินงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแ้ก่ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพในต าบลยางม่วง เช่น ค่าจดัท าป้ายโครงการ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

   



รวมถึงค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินการโครงการดงักล่าว  
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม และเขา้
อบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 60  ขอ้ 3.1  ล าดบัท่ี  10 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
 งานกฬีาและนันทนาการ รวม 5,000 บาท 
  งบเงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงินอุดหนุน รวม 5,000 บาท 
   เงินอดุหนุนส่วนราชการ    

    อุดหนุนส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดักาญจนบุรี จ านวน 5,000 บาท 

   

  

- เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมจดัการแข่งขนักีฬาและ
นนัทนาการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดี จงัหวดั
กาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 52  ขอ้ 2.4  ล าดบัท่ี 2 

   

 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถ่ิน รวม 100,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท 
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท 
   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    โครงการส่งเสริมและอนุรักษ ์วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จ านวน 80,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานโครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ ์วฒันธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น ประเพณีวนั
สงกรานต ์ประเพณีวนัลอยกระทง เป็นตน้ โดยมี
ค่าใชจ่้าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ค่าเช่าอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าวสัดุ อุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี  ค่าจา้งเหมาตกแต่งสถานท่ีและร้ือ
ถอน ค่าตกแต่งประดบัไฟ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร

   



ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 56 ขอ้ 2.5 ล าดบัท่ี 1  

    โครงการส่งเสริมวนัส าคญัทางพระพทุธศาสนา จ านวน 20,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานโครงการส่งเสริมวนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา เช่น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา  วนัออกพรรษา(ตกั
บาตรเทโว)  เป็นตน้ โดยมีค่าใชจ่้าย เช่น ค่าวสัดุ อุปกรณ์ตกแต่ง
ค่าอาหาร ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  
เป็นไปตาม 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการ
แข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง หนา้ท่ี 57 ขอ้ 2.5  ล าดบัท่ี 8 

   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,441,000 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,574,200 บาท 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,574,200 บาท 
   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 728,200 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน
ส่วนต าบล  ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองช่าง และ นายช่างโยธา 

   

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของผูอ้  านวยการกองช่าง    

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 736,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานจา้งตามภารกิจ 4 อตัรา  
1. ต าแหน่ง พนกังานขบัเคร่ืองจกัรขนาดกลาง 1 อตัรา 
2. ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 1 อตัรา 
3. ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวดัน ้า 2 อตัรา 
และพนกังานจา้งทัว่ไป 1 อตัรา  
1. ต าแหน่ง คนงาน (ประปา) 1 อตัรา 

   

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 68,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชัว่คราวและเงินเพิ่มต่างๆ ใหแ้ก่พนกังานจา้ง
ตามภารกิจ 3 อตัรา 
1. ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 1 อตัรา 

   



2. ต าแหน่ง พนกังานจดมาตรวดัน ้า 2 อตัรา 
พนกังานจา้งทัว่ไป 1 อตัรา  
1. ต าแหน่ง คนงาน (ประปา) 1 อตัรา 

  งบด าเนินงาน รวม 2,490,000 บาท 
   ค่าตอบแทน รวม 310,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 220,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพเิศษ (เงินรางวลั
ประจ าปี) ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง เป็น
เงิน 120,000  บาท 
และ  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือ
จดัจา้ง ตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 เป็นเงิน  100,000 บาท  

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการใหแ้ก่
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งท่ีมาปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 

   

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 60,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้น ค่าเช่าซ้ือ ค่าผอ่นช าระฯ ใหแ้ก่พนกังานส่วน
ต าบลผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบท่ีก าหนด 

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบลผูมี้
สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบก าหนด 

   

   ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท 
   รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ    

    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 350,000 บาท 

   

  

เพื่อจ่ายเป็น 
- ค่าธรรมเนียมในราชการของ อบต.และตามระเบียบของทางราชการและ
อ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  
- ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ค่าจา้ง
ท าของ และค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี     
- รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น
ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย

   



อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของพนกังานส่วน
ต าบล พนกังานจา้ง และผูมี้สิทธิเบิกไดต้ามระเบียบของทางราชการ 

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 120,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นเพื่อใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกติ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์ฯลฯ 

   

   ค่าวสัด ุ รวม 860,000 บาท 
   วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา หนงัสือพิมพ ์ดินสอ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่าย
น้ี 

   

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 250,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ อุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า โคมไฟฟ้า หลอดไฟ และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่าย
น้ี 

   

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุ
ก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนซีเมนต ์ทราย กระเบ้ือง ไม ้เหลก็ ฯลฯ เคร่ืองมือ
ในการก่อสร้าง เช่น เล่ือย คอ้น ตะปู ส่ิว ฯลฯ ในการบ ารุงรักษา
ส่ิงก่อสร้างและสาธารณสมบติั สาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขต
พื้นท่ี และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยาง
นอก ยางใน และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุเช้ือเพลิงและหลอ่ล่ืน จ านวน 250,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนท่ีใชใ้นการปฏิบติัราชการ
ส าหรับ รถยนต ์รถจกัรยานยนต ์รถตกัหนา้ขดุหลงั รถกระเชา้ซ่อม
ไฟฟ้า และเคร่ืองตดัหญา้ เช่น น ้ามนัดีเซล น ้ามนั
เบนซิน น ้ามนัเคร่ือง น ้ามนัหล่อล่ืน เป็นตน้ รวมทั้งกรณียมืเคร่ืองจกัรกล
ของหน่วยงานอ่ืนมาปฏิบติังานในกิจการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุการเกษตร จ านวน 40,000 บาท 



   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม พลัว่ ยา
ก าจดัวชัพืช ปุ๋ย และอ่ืนๆ ท่ีเขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  

   

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น เมมโมร่ี
การ์ด ฟิลม ์มว้นเทป กระดาษเขียนโปสเตอร์  พูก่นั สี โฟม และอ่ืนๆ ท่ี
เขา้ประเภทรายจ่ายน้ี 

   

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผน่ดิสกเ์กต็ ตลบัผงหมึก
ส าหรับเคร่ืองพิมพแ์บบเลเซอร์  โปรแกรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์ 

   

   วสัดุอ่ืน จ านวน 30,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือมาตรวดัน ้า ชนิดเฟืองจกัรชั้นเดียว ขนาด 4 หุน ท่ีมี
หนา้ปัดผนึกแน่นสนิท หนา้ปัดบรรจุน ้ายากนัฝ้า 

   

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 800,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 800,000 บาท 
   

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับกิจการประปา    

  งบลงทุน รวม 376,800 บาท 
   ค่าครุภัณฑ์ รวม 376,800 บาท 
   ครุภณัฑส์ านกังาน    

    เกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 10,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน จ านวน 4 ตวั 
โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
- เป็นเกา้อ้ีแบบมีพนกัพิงหลงั 
- มีท่ีวางแขน 
- ขา 5 แฉก มีลอ้ 
- วสัดุ พยี ูห่อหุม้เบาะและพนกัพิง 
- เน่ืองจากเป็นครุภณัฑท่ี์ตั้งจ่ายนอกเหนือมาตรฐานครุภณัฑ ์แต่มีความ
จ าเป็นตอ้งใช ้ซ่ึงสามารถจดัหาไดต้ามราคาทอ้งตลาด โดยค านึงถึง
ประโยชน์ใชส้อย ความเหมาะสมและประหยดังบประมาณ 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.0/ว.1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ยางม่วง   แบบ ผ.03  หนา้ท่ี 104   ล าดบัท่ี 30 

   



   ครุภณัฑก์ารเกษตร    

    เคร่ืองพน่ยา จ านวน 16,800 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่ยา แบบใชแ้รงดนั
ของเหลว ขนาด 3.5 แรงมา้ จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีมาตรฐานตามบญัชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑแ์ละมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
- เป็นเคร่ืองพน่ยาชนิดตั้งพื้น 
- เคร่ืองยนตเ์บนซิน 
- ขนาดเคร่ืองยนตท่ี์ก าหนดเป็นขนาดแรงมา้ขั้นต ่า 
เป็นไปตาม 
- หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.0/ว.1134 ลง
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2559 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง  แบบ ผ.03  หนา้ท่ี 18 ล าดบัท่ี 3 

   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์    

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 350,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาด
ใหญ่ ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง   

   

 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 707,000 บาท 
  งบลงทุน รวม 707,000 บาท 
   ค่าที่ดนิและส่ิงก่อสร้าง รวม 707,000 บาท 
   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค    

    
โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณอาคารอเนกประสงค ์
หมู่ท่ี 6 อบต.ยางม่วง 

จ านวน 707,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหลก็ บริเวณอาคาร
อเนกประสงค ์หมู่ท่ี 6 อบต.ยางม่วง (ตามแบบและรายการท่ี อบต.
ก าหนด) 
เป็นไปตาม 
- แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 ขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลยางม่วง   หนา้ท่ี  8  ขอ้ 1.1  ล าดบัท่ี 8 

   

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 11,642,000 บาท 
  งบกลาง รวม 11,642,000 บาท 
   งบกลาง รวม 11,642,000 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 180,000 บาท 



   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง  ในอตัรา
ร้อยละ 5 ของค่าจา้งเงินเดือน 

   

   เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน จ านวน 12,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนกังานจา้ง กรณี
พนกังานจา้งประสบอนัตราย เจบ็ป่วย หรือสูญหาย 

   

   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 9,000,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูสู้งอายใุนต าบลยาง
ม่วง จ านวน 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ
ผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2552 แกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562 

   

   เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ านวน 1,900,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูพ้กิารในต าบลยางม่วง จ านวน 12 เดือน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพกิาร
ใหแ้ก่คนพกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 แกไ้ขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2562  

   

   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 50,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินเบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ผูป่้วยเอดส์ในต าบลยาง
ม่วง จ านวน 12 เดือน 

   

   ส ารองจ่าย จ านวน 300,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉิน ท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
 เช่น การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั น ้าป่าไหลหลาก แผน่ดิน
ถล่ม ภยัแลว้ ภยัหนาว วาตภยั อคัคีภยั หมอกควนั เป็นตน้  

   

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 200,000 บาท 

   

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (กบท.)  

   

 

 

 

 

 

                                       
หนา้ : 1/1 

 
วนัท่ีพิมพ ์: 28/4/2564 15:09:03                                              



         

ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย                                     
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โยธา 
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แผนงา
นสร้าง
ความ
เข้มแข็ง
ของ
ชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุ

ข 

แผนงาน
การศึกษ

า 

แผนงาน
การ
รักษา
ความ
สงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงา
นทั่วไป 

รวม 

     
แผนงาน 

 
 
งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย 

   
     

       

งบกลาง งบกลาง 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วย
เอดส์ 

50,000        50,000 

เงินสมทบ
กองทุน
ประกนัสังคม 

180,000        180,000 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 9,000,000        9,000,000 

เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

12,000        12,000 

เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ
ขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน (กบท.) 

200,000        200,000 

ส ารองจ่าย 300,000        300,000 

เบ้ียยงัชีพคน
พิการ 

1,900,000        1,900,000 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

       42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภา
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

       1,713,600 1,713,600 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ี
ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบล 

       86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/
รองนายก 

       514,080 514,080 

เงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก/รอง
นายก 

       42,120 42,120 

เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) 

ค่าตอบแทน
พนกังานจา้ง 

 736,000    1,250,00
0 

 1,614,360 3,600,360 

เงินเพิ่มต่าง ๆ
ของพนกังานจา้ง 

 68,000    36,000  115,140 219,140 



เงินเดือน
พนกังาน 

 728,200    1,508,00
0 

221,760 3,778,480 6,236,440 

เงินวิทยฐานะ      84,000   84,000 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

 42,000    42,000  294,000 378,000 

งบ
ด าเนินงา
น 

ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

 20,000     20,000 100,000 140,000 

ค่าตอบแทนผู ้
ปฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

 220,000   120,000 240,000 65,000 800,500 1,445,500 

ค่าเช่าบา้น  60,000    84,000 40,000 282,000 466,000 

ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอก
เวลาราชการ 

 10,000    10,000 3,000 20,000 43,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้
ไดม้าซ่ึงบริการ 

 350,000    200,000  200,000 750,000 

รายจ่ายเก่ียวกบั
การรับรองและ
พิธีการ 

     5,000  25,000 30,000 

รายจ่ายเก่ียวเน่ือง
กบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

         

ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไป
ราชการ 

 50,000    40,000 15,000 100,000 205,000 

ค่าพวงมาลยั ช่อ
ดอกไม ้กระเชา้
ดอกไมแ้ละพวง
มาลา 

       5,000 5,000 

โครงการ
กิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติ 

     80,000   80,000 

โครงการจดังาน
รัฐพิธีและพระ
ราชพิธีส าคญั
ต่างๆ 

       60,000 60,000 

โครงการจดัท า
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน / ส่งเสริม
สนบัสนุนการ
จดัท าแผนชุมชน 

       10,000 10,000 

โครงการตั้งจุด
ตรวจบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลวนั
สงกรานต ์

      10,000  10,000 



โครงการตั้งจุด
ตรวจบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

      10,000  10,000 

โครงการ
ปรับปรุง
ฐานขอ้มูลแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิ์น 

       100,000 100,000 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

       50,000 50,000 

โครงการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

   60,000     60,000 

โครงการป้องกนั
และควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออก 

    60,000    60,000 

โครงการป้องกนั
และระงบั
โรคติดต่อ 

    50,000    50,000 

โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิต
อาสาภยัพิบติั 

      79,500  79,500 

โครงการฝึก
อาชีพใหแ้ก่
ประชาชน 

   20,000     20,000 

โครงการพฒันา
ประชาธิปไตย
และรณรงคก์าร
เลือกตั้ง 

       413,000 413,000 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพการ
ปฏิบติังานฯ 

       200,000 200,000 

โครงการพฒันา
ศกัยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลยาง
ม่วง 

   10,000     10,000 

โครงการพฒันา
สถาบนั
ครอบครัว 

   10,000     10,000 

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจดัเก็บรายได ้

       50,000 50,000 

โครงการวยัเรียน
วยัใสห่างไกลยา
เสพติด 

     40,000   40,000 

โครงการส่งเสริม
และสนบัสนุน
การด าเนินงาน

   50,000     50,000 



ตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ ์
วฒันธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

  80,000      80,000 

โครงการส่งเสริม
วนัส าคญัทาง
พระพุทธศาสนา 

  20,000      20,000 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

     110,500   110,500 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาฯ 
ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั อาย ุ3 - 5 
ปี ใน ศพด.) 

     28,250   28,250 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็สังกดัองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลยางม่วง 

     318,500   318,500 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ เพื่อเบิกหกั
ผลกัส่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับ
จดัท าโครงการ
แข่งขนักีฬาสี
ภายในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กฯ 

     35,000   35,000 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร

     3,000   3,000 



สถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ เพื่อเบิกหกั
ผลกัส่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับ
จดัท าโครงการ
ชวนนอ้งมาเรียน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ สังกดั
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยาง
ม่วง 
โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ เพื่อเบิกหกั
ผลกัส่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับ
จดัท าโครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็องคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลยางม่วง 

     20,000   20,000 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ เพื่อเบิกหกั
ผลกัส่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับ
จดัท าโครงการ
ป้องกนัสาธารณ
ภยัในเด็กปฐมวยั 

     30,000   30,000 

โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ เพื่อเบิกหกั
ผลกัส่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับ
จดัท าโครงการ
ฝึกอบรมการเล้ียง
ดูและส่งเสริม

     25,000   25,000 



พฒันาการเด็ก
ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กฯ สังกดั
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยาง
ม่วง 
โครงการ
สนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการ
บริหาร
สถานศึกษาของ
ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เลก็ เพื่อเบิกหกั
ผลกัส่งเป็น
ค่าใชจ่้ายส าหรับ
จดัท าโครงการ
ออกเยีย่มบา้น
นกัเรียนศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยาง
ม่วง 

     5,000   5,000 

โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภยั จาก
โรคพิษสุนขับา้ 

    60,000    60,000 

ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

 120,000    100,000  110,000 330,000 

ค่าวสัดุ 

วสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

 100,000      55,000 155,000 

วสัดุคอมพิวเตอร์  30,000    20,000  85,000 135,000 

วสัดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

 250,000    5,000  8,000 263,000 

วสัดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน 

 250,000      140,000 390,000 

วสัดุงานบา้นงาน
ครัว 

     47,090  40,000 87,090 

วสัดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

     5,000  10,000 15,000 

ค่าอาหารเสริม 
(นม) 

     681,000   681,000 

วสัดุการเกษตร  40,000    10,000  10,000 60,000 

วสัดุก่อสร้าง  100,000    5,000  20,000 125,000 

วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

 10,000    3,000  5,000 18,000 

วสัดุส านกังาน  50,000    30,000  180,000 260,000 

วสัดุอ่ืน  30,000       30,000 

ค่าบริการส่ือสาร
และโทรคมนาคม 

       30,000 30,000 



ค่า
สาธารณูปโภ
ค 

ค่าไฟฟ้า  800,000    40,000  300,000 1,140,000 

ค่าบริการ
ไปรษณีย ์

       80,000 80,000 

ค่าบริการ
โทรศพัท ์

       5,000 5,000 

งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑ์
ส านกังาน 

         

เกา้อ้ีส านกังาน  10,000       10,000 

เคร่ืองดูดฝุ่ น        13,000 13,000 

เคร่ืองถ่าย
เอกสาร 

       120,000 120,000 

ตูเ้หล็กขนาด 2 
บานเปิด 

     5,500   5,500 

โต๊ะพบัหนา้ขาว        18,000 18,000 

โต๊ะหมู่บูชา        5,500 5,500 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

         

เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงาน
ส านกังาน 

     17,000   17,000 

เคร่ืองพิมพ ์
Multifunction 
แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถงั
หมึกพิมพ ์( Ink 
Tank Printer) 

     15,000   15,000 

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 800 VA 

     2,500   2,500 

เคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า 

       2,500 2,500 

ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

 350,000      76,500 426,500 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

         

เคร่ืองพ่นยา  16,800       16,800 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

         

รถจกัรยานยนต ์
110 ซีซี 

       44,800 44,800 

รถบรรทุก 
(ดีเซล) แบบ
บรรทุกน ้ า 

      2,500,00
0 

 2,500,000 

ค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

         

โครงการก่อสร้าง
เทลานคอนกรีต

 707,000       707,000 



เสริมเหลก็ 
บริเวณอาคาร
อเนกประสงค ์
หมู่ท่ี 6 อบต.ยาง
ม่วง 
โครงการก่อสร้าง
ป้ายท่ีท าการ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลยาง
ม่วง 

       130,000 130,000 

งบ
รายจ่าย
อ่ืน 

รายจ่ายอ่ืน 

รายจ่ายอ่ืน          

ค่าจา้งท่ีปรึกษา
เพื่อศึกษา วิจยั 
ประเมินผลฯ 

       20,000 20,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุน
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

       25,000 25,000 

เงินอุดหนุน
เอกชน 

    180,000    180,000 

เงินอุดหนุน
กิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยช
น์ 

       5,000 5,000 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

       10,000 10,000 

อุดหนุน
ส านกังาน
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจงัหวดั
กาญจนบุรี 

  5,000      5,000 

อุดหนุนอาหาร
กลางวนัโรงเรียน
สังกดั สพฐ. 

     1,160,00
0 

  1,160,000 

รวม 
11,642,00

0 
5,148,000 105,000 150,000 470,000 

6,340,34
0 

2,964,26
0 

12,164,10
0 

38,983,70
0 

 


