
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยกอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยกจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,461,740.55 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 5,066,071.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,100,793.03 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 13 โครงการ รวม 539,455.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวม 739,500.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 39,787,587.39 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 1,311,247.55 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 263,226.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 77,631.13 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 280.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 4,300.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 17,746,227.31 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 20,384,675.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 35,766,557.40 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 10,052,604.42 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,652,606.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,509,148.33 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,020,400.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 30,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,501,798.65 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,622,200.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 1,611,570.20 777,000.00 1,500,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 436,833.10 332,000.00 457,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 146,834.27 106,000.00 103,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,714.13 285,000.00 110,000.00

หมวดรายได้จากทุน 2,850.00 4,000.00 4,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 2,284,801.70 1,504,000.00 2,174,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 19,123,218.60 16,496,000.00 31,826,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 19,123,218.60 16,496,000.00 31,826,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 2,851,859.00 24,000,000.00 8,000,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,851,859.00 24,000,000.00 8,000,000.00

รวม 24,259,879.30 42,000,000.00 42,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,822,958

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,450,790

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 6,537,244

แผนงานสาธารณสุข 1,436,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 737,448

แผนงานเคหะและชุมชน 3,672,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 153,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 686,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,753,060

แผนงานการเกษตร 30,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 10,720,500

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 42,000,000



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,987,510 1,990,048 10,977,558

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,232,320 0 3,232,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,755,190 1,990,048 7,745,238

งบดําเนินงาน 2,859,400 552,000 3,411,400

    ค่าตอบแทน 689,400 230,000 919,400

    ค่าใช้สอย 1,220,000 230,000 1,450,000

    ค่าวัสดุ 480,000 80,000 560,000

    ค่าสาธารณูปโภค 470,000 12,000 482,000

งบลงทุน 380,000 12,000 392,000

    ค่าครุภัณฑ์ 180,000 12,000 192,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 0 200,000

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 12,000 0 12,000

    เงินอุดหนุน 12,000 0 12,000

                                             รวม 12,268,910 2,554,048 14,822,958

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน รวม

งบบุคลากร 288,790 288,790

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 288,790 288,790

งบดําเนินงาน 1,132,000 1,132,000

    ค่าตอบแทน 76,000 76,000

    ค่าใช้สอย 776,000 776,000

    ค่าวัสดุ 280,000 280,000

งบลงทุน 30,000 30,000

    ค่าครุภัณฑ์ 30,000 30,000

                                             รวม 1,450,790 1,450,790

แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,923,350 2,923,350

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,923,350 2,923,350

งบดําเนินงาน 2,307,894 2,307,894

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 1,230,690 1,230,690

    ค่าวัสดุ 914,204 914,204

    ค่าสาธารณูปโภค 123,000 123,000

งบลงทุน 18,000 18,000

    ค่าครุภัณฑ์ 18,000 18,000

งบเงินอุดหนุน 1,288,000 1,288,000

    เงินอุดหนุน 1,288,000 1,288,000

                                             รวม 6,537,244 6,537,244



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบบุคลากร 477,300 477,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 477,300 477,300

งบดําเนินงาน 811,700 811,700

    ค่าตอบแทน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 467,200 467,200

    ค่าวัสดุ 274,500 274,500

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000

งบลงทุน 50,000 50,000

    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 97,500 97,500

    เงินอุดหนุน 97,500 97,500

                                             รวม 1,436,500 1,436,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 388,248 388,248

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 388,248 388,248

งบดําเนินงาน 249,200 249,200

    ค่าตอบแทน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 194,200 194,200

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

    ค่าสาธารณูปโภค 5,000 5,000

งบลงทุน 100,000 100,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 100,000 100,000

                                             รวม 737,448 737,448



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานไฟฟ้าถนน รวม

งบลงทุน 3,560,000 3,560,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,560,000 3,560,000

งบเงินอุดหนุน 112,000 112,000

    เงินอุดหนุน 112,000 112,000

                                             รวม 3,672,000 3,672,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 114,500 114,500

    ค่าใช้สอย 114,500 114,500

งบเงินอุดหนุน 39,000 39,000

    เงินอุดหนุน 39,000 39,000

                                             รวม 153,500 153,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 405,000 405,000

    ค่าใช้สอย 405,000 405,000

งบเงินอุดหนุน 281,000 281,000

    เงินอุดหนุน 281,000 281,000

                                             รวม 686,000 686,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน รวม

งบบุคลากร 869,560 0 869,560

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 869,560 0 869,560

งบดําเนินงาน 384,000 0 384,000

    ค่าตอบแทน 94,000 0 94,000

    ค่าใช้สอย 150,000 0 150,000

    ค่าวัสดุ 140,000 0 140,000

งบลงทุน 149,500 350,000 499,500

    ค่าครุภัณฑ์ 149,500 0 149,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 350,000 350,000

                                             รวม 1,403,060 350,000 1,753,060

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                                             รวม 30,000 30,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,720,500 10,720,500

    งบกลาง 10,720,500 10,720,500

                                             รวม 10,720,500 10,720,500



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 762,637.00 450,000.00 77.78 % 800,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 78,905.20 77,000.00 29.87 % 100,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 770,028.00 250,000.00 140.00 % 600,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 1,611,570.20 777,000.00 1,500,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,824.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 240.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 2,603.50 20,000.00 -85.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 2,230.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 0.00 0.00 155,040.00 0.00 100.00 % 160,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 2,400.00 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 134,465.00 50,000.00 160.00 % 130,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 137,440.00 100,000.00 50.00 % 150,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 436,833.10 332,000.00 457,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 0.00 2,800.00 5,000.00 -40.00 % 3,000.00

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:46:06 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

     ดอกเบีย 0.00 0.00 144,034.27 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     รายได้จากทรัพย์สินอืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 146,834.27 106,000.00 103,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินทีมีผู้อุทิศให้ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 77,500.00 262,000.00 -61.83 % 100,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 9,214.13 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 86,714.13 285,000.00 110,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 2,850.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 2,850.00 4,000.00 4,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 363,661.00 0.00 100.00 % 524,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,667,572.77 7,000,000.00 114.29 % 15,000,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,097,493.85 3,030,000.00 65.02 % 5,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 67,545.15 20,000.00 400.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,698,145.44 1,600,000.00 56.25 % 2,500,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 3,652,724.85 2,700,000.00 122.22 % 6,000,000.00

     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 50,539.74 41,000.00 143.90 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 57,820.80 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 1,467,715.00 2,000,000.00 25.00 % 2,500,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 19,123,218.60 16,496,000.00 31,826,000.00

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:46:06 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 2,851,859.00 24,000,000.00 -66.67 % 8,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 2,851,859.00 24,000,000.00 8,000,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 24,259,879.30 42,000,000.00 42,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:46:06 หน้า : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 0.00 2,577,600.00 2,547,600.00 0 % 2,547,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 3,262,320.00 3,232,320.00 3,232,320

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,515,819.00 1,240,530.00 130.88 % 2,864,106

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 7,856.00 200,000.00 -50 % 100,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 201,600.00 252,000.00 -13.33 % 218,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 1,853,072.00 2,048,800.00 13.99 % 2,335,487

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 229,132.00 388,925.00 -39.01 % 237,197

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 3,807,479.00 4,130,255.00 5,755,190

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 7,069,799.00 7,362,575.00 8,987,510

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอเลิงนกทา    จังหวัดยโสธร

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:48:34 หน้า : 1/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 750,000.00 800,000.00 -50 % 400,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 37,260.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 63,000.00 146,000.00 22.88 % 179,400

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 34,350.00 50,000.00 20 % 60,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 884,610.00 1,046,000.00 689,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 308,706.00 290,000.00 -31.03 % 200,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 50,180.00 80,000.00 75 % 140,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําสือประชา
สัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสามแยก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 670,000.00 -62.69 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 448,134.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการ "รักนํา รักป่า รักษา แผ่นดิน" 
เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 
70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 
รอบ 84 พรรษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการ บิกคลีนนิงเดย์ (Big cleaning 
day) 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ อบต. สัญจร 0.00 0.00 0.00 11,000.00 172.73 % 30,000

โครงการ อบต.สัญจร 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมจัดทําแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งนํา หรือการดําเนิน
งานขับเคลือนการน้อมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต)

0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

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

โครงการประชาสัมพันธ์การท่องเทียว
ตําบลสามแยก  อําเภอเลิงนกทา  จังหวัด
ยโสธร

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปลูกต้นดาวเรืองเพือสนับสนุน
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของจังหวัดและ
อําเภอ

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 0.00 0.00 190,600.00 0.00 0 % 0

โครงการศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -20 % 200,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถินและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน ของ องค์การบริหารส่วนตําบล
สามแยก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
พัฒนาหมู่บ้าน 0.00 0.00 29,442.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประชาคม
จัดทําแผนพัฒนาตําบล 0.00 0.00 18,250.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสร้างความพร้อมของผู้บริหาร 
พนักงาน พนักงานจ้าง อบต.สามแยก สู่
ประชาคมอาเซียน

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

โครงการอาสาสมัครลูกเสือชาวบ้าน 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -33.33 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 94,504.36 120,000.00 -33.33 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 1,205,816.36 1,580,000.00 1,220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 414,900.00 250,000.00 -40 % 150,000

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

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 30,000.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 21,840.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 229,460.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 27,670.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 23,695.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 238,478.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 1,006,043.00 680,000.00 480,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 154,802.47 160,000.00 0 % 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 26,134.56 130,000.00 0 % 130,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 92,051.47 100,000.00 30 % 130,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 16,468.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 289,456.50 440,000.00 470,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 3,385,925.86 3,746,000.00 2,859,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีพลาสติก 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

จัดซือเก้าอีทํางาน 0.00 0.00 15,300.00 0.00 0 % 0

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 7,500.00 -100 % 0

จัดซือเต็นท์ 0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหน้าขาว 0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0

พัดลมอุตสาหกรรม (ชนิดไอนํา) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลางสํานักปลัด 
(ดีเซล) แบบดับเบิลแค็ป 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองควบคุมเสียงห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพนิง  ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 6,500.00 -100 % 0

ป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 20 % 180,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 50,800.00 791,000.00 180,000

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:48:35 หน้า : 5/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการก่อสร้างห้องนําสําหรับผู้มารับ
บริการ แยกชาย - หญิง 0.00 0.00 298,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 298,000.00 0.00 200,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 348,800.00 791,000.00 380,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 4,500.00 166.67 % 12,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 4,500.00 12,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 4,500.00 12,000

รวมงานบริหารทัวไป 0.00 0.00 10,834,524.86 11,934,075.00 12,268,910

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 897,347.00 1,226,520.00 9.15 % 1,338,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 34,340.00 94.92 % 66,936

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 373,340.00 428,760.00 3.18 % 442,392
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 70,020.00 79,620.00 25.6 % 100,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,382,707.00 1,811,240.00 1,990,048

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,382,707.00 1,811,240.00 1,990,048

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 19,520.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 55,200.00 141,000.00 6.38 % 150,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 10,380.00 50,000.00 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 85,100.00 241,000.00 230,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 5,050.00 20,000.00 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 92,576.00 0.00 100 % 70,000

โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที 0.00 0.00 10,140.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 20,851.90 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 128,617.90 110,000.00 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 19,270.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 19,270.00 70,000.00 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 6,539.10 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 6,539.10 12,000.00 12,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 239,527.00 433,000.00 552,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน ขนาดกลาง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

เคาน์เตอร์  จัดเก็บภาษี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) 0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 51,000.00 117,000.00 12,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 51,000.00 117,000.00 12,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 1,673,234.00 2,361,240.00 2,554,048

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 0.00 0.00 12,507,758.86 14,295,315.00 14,822,958
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 244,314.00 264,480.00 3.99 % 275,040

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 8,000.00 71.88 % 13,750

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 244,314.00 272,480.00 288,790

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 244,314.00 272,480.00 288,790

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 19,320.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 35,300.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 54,620.00 66,000.00 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 202,500.00 382,000.00 30.89 % 500,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 44,974.00 80,000.00 25 % 100,000

โครงการการศึกษาเพือต่อต้านการใช้ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) 0.00 0.00 20,930.00 0.00 0 % 0

โครงการซ้อมแผนอุบัติภัย (ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเกิดจาก สาธารณภัย
ต่างๆ

0.00 0.00 26,192.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการเพิมศักยภาพ อปพร. ด้านการ
ใช้วิทยุสือสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเพิมศักยภาพ อปพร. ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระเบียบ
วินัย และด้านอืนๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเพิมศักยภาพ อปพร.ด้านการ
ควบคุมไฟป่า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการเพิมศักยภาพ อปพร.ด้านการใช้
วิทยุสือสาร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมจัดการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมมิสเตอร์เตือนภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอยู่เวรยาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

โครงการอยู่เวรยาม ช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,000

โครงการอยู่เวรยามเทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 2,200.00 3,000.00 -100 % 0

โครงการอยู่เวรยามเทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 1,750.00 0.00 0 % 0

โครงการอยู่เวรยามเทศกาลสงกรานต์ 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 298,546.00 548,000.00 776,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 7,409.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 70,000.00 30,000.00 133.33 % 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -25 % 60,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 20,000.00 30,000.00 66.67 % 50,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 97,409.00 240,000.00 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 450,575.00 854,000.00 1,132,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองรับส่งวิทยุ (วิทยุสือสารชนิดมือถือ) 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

เครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM  ชนิด
มือถือ 5 วัตต์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ชุดดับเพลิงแบบผจญเพลิงในอาคารแบบ
มาตรฐาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 17,790.55 40,000.00 -25 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 47,790.55 158,000.00 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

ก่อสร้างทางเข้าโรงจอดรถนําเอนก
ประสงค์ 0.00 0.00 89,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 89,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 136,790.55 158,000.00 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 836,679.55 1,289,480.00 1,450,790

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 836,679.55 1,289,480.00 1,450,790

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 307,910.00 1,696,930.00 4.89 % 1,779,926

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,520

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 1,076,900.00 -5.08 % 1,022,220

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 117,148.00 103,800.00 -47.32 % 54,684

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 467,058.00 2,919,630.00 2,923,350

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 467,058.00 2,919,630.00 2,923,350

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 71,000.00 -57.75 % 30,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 81,000.00 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 9,200.00 40,000.00 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 67,430.00 53,500.00 30.84 % 70,000

โครงการกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ 0.00 0.00 6,000.00 0.00 100 % 10,000

โครงการเข้าพรรษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสุมังคลาราม) 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการเข้าพรรษา ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

โครงการค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถาน
พยาบาล 0.00 0.00 0.00 1,610.00 -19.88 % 1,290

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักนํา 
รักป่า รักษาธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

โครงการวันเด็ก 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2560 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเชียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเซียน 0.00 0.00 127,600.00 150,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษามีงาน
ทําช่วงปิดภาคเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 788,900.00 7.92 % 851,400

โครงการสายใยรักแม่ถึงลูก(วันแม่แห่ง
ชาติ) 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดเกาะแก้ว 0.00 0.00 249,760.00 0.00 0 % 0

โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสุมังคลาราม 0.00 0.00 477,220.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 970,210.00 1,099,010.00 1,230,690

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 892,527.88 925,525.00 -6.63 % 864,204

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 53,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 273,700.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 917,427.88 1,302,225.00 914,204

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 17,135.79 50,000.00 -10 % 45,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0.00 0.00 16,831.01 55,000.00 0 % 55,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 10,384.60 23,000.00 0 % 23,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 44,351.40 128,000.00 123,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,931,989.28 2,610,235.00 2,307,894

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500

จัดซือเก้าอีพลาสติก 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 23,000.00 0.00 0 % 0

จัดซือตู้เอกสาร 0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,500

พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 10,150.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองเล่น ดีวีดี ซีดี 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0 % 0

ทีวีขนาด 29 นิว 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,000.00 150 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 69,850.00 25,000.00 18,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 69,850.00 25,000.00 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 1,260,000.00 1,288,000.00 0 % 1,288,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,260,000.00 1,288,000.00 1,288,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,260,000.00 1,288,000.00 1,288,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 0.00 3,728,897.28 6,842,865.00 6,537,244

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 3,728,897.28 6,842,865.00 6,537,244

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 159,400.00 86.89 % 297,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 85,321.00 143,360.00 -2.06 % 140,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 17,741.00 23,500.00 2.13 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 103,062.00 336,260.00 477,300

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 103,062.00 336,260.00 477,300

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 18,900.00 5.82 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 58,900.00 60,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 8,500.00 120,000.00 81 % 217,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 2,854.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการคนไทยไร้พุง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการจิตอาสารณรงค์ ลด ละเลิกยาสูบ
เหล้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อ 0.00 0.00 26,700.00 27,750.00 152.25 % 70,000

โครงการศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทําได้  
(เด็กยุคใหม่ ยิมใส ฟันสวย) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค 0.00 0.00 3,600.00 0.00 100 % 20,000

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

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 41,654.00 197,750.00 467,200

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 92,500.00 150,000.00 -20 % 120,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 84,550.00 150,000.00 -37 % 94,500

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 4,400.00 20,000.00 -50 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0.00 0.00 29,976.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 211,426.00 370,000.00 274,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 253,080.00 626,650.00 811,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 88,000.00 50,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 88,000.00 50,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 97,500.00 0.00 100 % 97,500

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 97,500.00 0.00 97,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 97,500.00 0.00 97,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 453,642.00 1,050,910.00 1,436,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 453,642.00 1,050,910.00 1,436,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 295,780.00 317,520.00 3.85 % 329,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 35,400.00 -53.42 % 16,488

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 337,780.00 394,920.00 388,248

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 337,780.00 394,920.00 388,248

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:48:35 หน้า : 17/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 11,126.00 89,686.00 -55.4 % 40,000

โครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประจําปี 2561

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

โครงการฝึกอบรมการจัดทําดอกไม้
จันทร์เพือสนับสนุนการจัดงานราชพิธี
ถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

0.00 0.00 0.00 37,110.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ  และผู้
พิการ 0.00 0.00 0.00 58,204.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชุมชนสตรี
ชุมชนเข้มแข็งตําบลสามแยก ประจําปี 
2561

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการเลียงนกกระทา
ตําบลสามแยก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 76,627.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพและมีการส่งเสริม
การลงทุน ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,200

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 87,753.00 265,000.00 194,200

ค่าวัสดุ

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

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:48:35 หน้า : 18/33



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 87,753.00 320,000.00 249,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือเก้าอีทํางานขนาดกลาง 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

จัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบทึบ 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

จัดซืัอรถเข็นคนพิการแบบนัง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดสี  แบบฉีดหมึก 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 82,900.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ก่อสร้างบ้านเทิดไทองค์ราชัน 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างบ้าน  คนดีศรีเมืองยศ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างบ้าน มอบคืนความสุข สู่
คนเมืองยศ  ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 99,000.00 100,000.00 100,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 99,000.00 182,900.00 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 524,533.00 897,820.00 737,448

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 524,533.00 897,820.00 737,448

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 537,502.00 569,400.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 143,040.00 286,160.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 16,380.00 11,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 738,922.00 938,560.00 0

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 738,922.00 938,560.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 71,400.00 84,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 9,780.00 30,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 81,180.00 124,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 8,318.00 50,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 42,473.00 120,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 50,791.00 190,000.00 0

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 10,585.00 50,000.00 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 10,585.00 125,000.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 142,556.00 439,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองตบดิน 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วน
ตําบลสามแยก 0.00 0.00 29,500.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือเครืองปรินเตอร์ 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 68,000.00 20,000.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเสาธง องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 0.00 0.00 55,500.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าจ้างทีปรึกษาซึงเกียวกับสิงก่อสร้าง หรือเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

ค่าจ้างทีปรึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณหนองสองห้อง 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 175,500.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 243,500.00 20,000.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 221,454.69 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 221,454.69 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 221,454.69 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 1,346,432.69 1,397,560.00 0

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
บ้านพรสวรรค์ หมู่ 11 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 281,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้าน ศรีสมพร หมู่ 9 
(เส้นไผ่ล้อมใต้)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 288,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคึมชาด หมู่ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 52,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคึมชาด หมู่ 8 
เส้นทางจากบ้านนายสลับ - เส้นไปบ้าน
ห้วยกอย หมู่ 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 251,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 
เส้นไปดอนเจ้าปู่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 237,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านด่าน หมู่ 6 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 309,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านด่านใต้ หมู่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 164,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาขาม หมู่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่ง หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 209,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยกอย - วังโพน หมู่ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 281,000

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่
บ้านบ้านตาดบก หมู่ 14 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 198,000

โครงการก่อสร้างระบายนําแบบฝาปิด 
บ้านหนองแฝก หมู่ 4 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 252,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด 
บ้านด่านใต้ หมู่ 15 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 125,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด 
บ้านนาขาม หมู่ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 275,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด 
บ้านหนองสิม หมู่ 7 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 275,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด
บ้านภูดิน หมู่ 12 
เส้นถนนซอยเศรษฐกิจ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 275,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 3,560,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,560,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 0.00 3,672,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 1,346,432.69 1,397,560.00 3,672,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ รักษ์นํา รักป่า รักษาธรรมชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการขยายผลการส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยเพือสร้างความ
ปรองดองสมานท์ฉันท์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการคัดแยกขยะ 0.00 0.00 27,428.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดตังอาสาสมัครจัดการขยะ
ชุมชน 0.00 0.00 11,715.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณาการ 0.00 0.00 3,980.00 0.00 0 % 0

โครงการตลาดประชารัฐนัดชุมชน เลิงนก
ทา ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,500

โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการปรองดองสมานฉันท์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการรณรงค์การใช้และบริการสถาน
บริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการรักษาความยุติธรรมและ
กระบวนการยุติธรรม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 
(จปฐ) ประจําปี 2561 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน 
ตําบลสามแยก (จปฐ) 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมแกนนําเยาวชนต้านายา
เสพติด 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 43,123.00 100,000.00 114,500

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 43,123.00 100,000.00 114,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 22,000.00 36,500.00 6.85 % 39,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 22,000.00 36,500.00 39,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 22,000.00 36,500.00 39,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 0.00 65,123.00 136,500.00 153,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 65,123.00 136,500.00 153,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 2,300.00 0.00 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ 
 พวงมาลัย  และพวงหรีด 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเข้าดอกไม้ 
พวงมาลา และพวงหรีด 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการการจัดงานในรัฐพิธีต่างๆ เช่น 
วันพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ และ
พิธีสําคัญในพระมหกษัตริย์ไทย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ กีฬา
ประเพณี และการจัดการแข่งขันกีฬา
ต่างๆ

0.00 0.00 24,050.00 0.00 0 % 0

โครงการเข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการบุญคูณลาน 0.00 0.00 39,900.00 40,000.00 0 % 40,000

โครงการประเพณีเข้าพรรษา 0.00 0.00 33,760.00 0.00 100 % 40,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต์ 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0

โครงการลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 35,000.00 42.86 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพือเพิมทักษะด้านพิธีและพิธีกรให้แก่
ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้
นําชุมขน เยาวชน และผู้ทีสนใจ ประจําปี 
2560

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนพิธี (รุ่นที 
2) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 300,010.00 185,000.00 405,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 300,010.00 185,000.00 405,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 -25 % 21,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 260,000.00 260,000.00 0 % 260,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 288,000.00 288,000.00 281,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 288,000.00 288,000.00 281,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 588,010.00 473,000.00 686,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 588,010.00 473,000.00 686,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 597,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,240

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 154,320
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 869,560

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 869,560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 94,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 384,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 57,500

ครุภัณฑ์อืน

เครืองเจาะพืนคอนกรีต (เครืองคอริง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เครืองตัดคอนกรีต (พืนถนน) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 42,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 149,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 99,100.00 100,000.00 -100 % 0

ซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลูกรัง 0.00 0.00 346,500.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 445,600.00 200,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 445,600.00 200,000.00 149,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 976,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 976,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 976,000.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 445,600.00 1,176,000.00 1,403,060

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภาย
ในหมู่บ้านศรีสมพร หมู่9 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคึมชาด หมู่ 8 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านด่าน หมู่ 6 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านด่านใต้ หมู่ 15 0.00 0.00 0.00 28,800.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตาดบก หมู่ 14 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโป่ง หมู่ 5 0.00 0.00 0.00 149,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพรสวรรค์ หมู่ 11 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านภูดิน หมู่ 12 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านศรีสมพร หมู่ 9 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแฝก หมู่ 4 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยกอย-วังโพน หมู่ 2 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบ้านตาดบก หมู่14 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านด่าน หมู่6 0.00 0.00 247,500.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านด่าน หมู่4 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านด่านใต้ หมู่15 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านพรสวรรค์ หมู่11 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบ้านหนองสิม หมู่7 0.00 0.00 148,500.00 0.00 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยกอย-วัง
โพน  หมู่ 2

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้าน
หนองสิม หมู่ 7 0.00 0.00 0.00 194,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ภายใน
บ้านหนองสิม หมู่7 0.00 0.00 99,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโป่ง หมู่ 
5 0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด 
คสล. บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด 
คสล. บ้านนาขาม หมู่ 3 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด 
บ้านด่านใต้ หมู่ 15 0.00 0.00 0.00 171,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด 
ภายในหมู่บ้าน นาขาม หมู่ 3 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เอนกประสงค์ บ้านโป่ง หมู่5 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในบ้านคึมชาด หมู่8 0.00 0.00 247,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลสามแยก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลาด
ยางภายในตําบลสามแยก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลูกรัง
ภายในตําบลสามแยก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 2,817,000.00 2,614,800.00 350,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,817,000.00 2,614,800.00 350,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 2,817,000.00 2,614,800.00 350,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 3,262,600.00 3,790,800.00 1,753,060
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ส่งเสริม
เมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรอินทรีย์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 147,316.00 204,000.00 0.49 % 205,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอืน 0.00 0.00 150,000.00 250,000.00 0 % 250,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 6,912,000.00 1.27 % 7,000,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 2,088,000.00 14.94 % 2,400,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 24,000.00 56,000.00 7.14 % 60,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 583,810.00 984,250.00 -59.36 % 400,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยพิเศษ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 0.00 147,600.00 305,500.00 0 % 305,500

รวมงบกลาง 0.00 0.00 1,052,726.00 10,899,750.00 10,720,500

รวมงบกลาง 0.00 0.00 1,052,726.00 10,899,750.00 10,720,500

รวมงบกลาง 0.00 0.00 1,052,726.00 10,899,750.00 10,720,500

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 1,052,726.00 10,899,750.00 10,720,500

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 24,366,402.38 41,104,000.00 42,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 12,268,910 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,268,910 บาท
งบบุคลากร รวม 8,987,510 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,232,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ตามอัตราดังนี

-เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
อัตราเดือนละ  20,400  บาท

-เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 คน  อัตราเดือนละ 11,220  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามอัตราดังนี

-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
อัตราเดือนละ  1,750  บาท 

-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 คน  อัตราเดือนละ  880  บาท

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ตามอัตราดังนี

-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
อัตราเดือนละ  1,750  บาท 

-ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 2 คน  อัตราเดือนละ  880  บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราดังนี
-ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อัตราเดือนละ  7,200  บาท
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,547,600 บาท
-ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
อัตราเดือนละ   11,220  บาท     เป็นเงิน    114,640  บาท

-ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
อัตราเดือนละ 9,180  บาท    เป็นเงิน    111,016  บาท

-ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
อัตราเดือนละ    7,200  บาท       เป็นเงิน  2,246,400  บาท

-ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
อัตราเดือนละ     7,200  บาท  เป็นเงิน      86,400  บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,755,190 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,864,106 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล 
พร้อมทังเงินปรับปรุง เงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบลจํานวน 7 ตําแหน่ง
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ดังนี

ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล          เป็นเงิน   506,940   บาท
ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    เป็นเงิน    413,160   บาท
ตําแหน่ง ห้วหน้าสํานักปลัด                          เป็นเงิน    497,940   บาท
ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          เป็นเงิน   305,640
    บาท     
ตําแหน่ง นักทรัพยกรบุคคล                          เป็นเงิน    329,760
   บาท
ตําแหน่ง นิติกร                                          เป็นเงิน    355,320
    บาท
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ                        เป็นเงิน    318,960
    บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆตามระเบียบกฎหมาย 
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ,
เงินปรับเพิมสําหรับ คุณวุฒิที ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรอง  ,
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบและอืนๆ 
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 218,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ 8
 ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และตําแหน่ง 
หัวหน้าสํานักปลัด ตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลกําหนดและตามระเบียบที 
กระทรวงการคลังกําหนด  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,335,487 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4  ตําแหน่ง 
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน  14  ตําแหน่ง 
พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้างพนักงานจ้าง  
โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ดังนี

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    เป็นเงิน    144,600    บาท
2.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    เป็นเงิน    140,760    บาท
3.พนักงานขับรถยนต์           เป็นเงิน    121,680    บาท
4.นักการภารโรง                 เป็นเงิน     157,248    บาท
5.พนักงานจ้างทัวไป 14 ตําแหน่ง เป็นเงิน  1,770,688  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 237,197 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ตามระเบียบ กฎหมาย ให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  ตําแหน่ง  
พนักงานจ้างทัวไปจํานวน  14  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 2,859,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 689,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจําปี) ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ตามหลักเกณฑ์ทีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 179,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้าน
ของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา 
และบุคคลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ

ค่าใช้สอย รวม 1,220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง
ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ทีดินหรือสิงก่อสร้าง 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีมีลักษณะเป็นค่าจ้างเหมา 
บริการทัวไป เช่น ค่าจ้างแรงงานทําสิงของหรือแบกหาม
ค่าเช่ายานพาหนะค่าจ้างแปลเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสารเข้าปก
เย็บเล่มค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์และสิงพิมพ์อืนๆ ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายอืนๆ
ตามความจําเป็นทีเข้าประเภทนี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร,เครืองดืมเลียงรับรองของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในงานต่างๆ เช่น,การต้อนรับ
ส่วนราชการทีมาตรวจเยียม,ผู้มีศึกษาดูงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล,การประชุมของ อบต. 
กับส่วนราชการต่างๆ
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตังขององค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเลือกตัง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก  ตามทีคณะกรรมการ
การเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง 
และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ 
และกรณีอืนๆ ) อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
และหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง
สภาผู้แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา เลือกตังผู้บริหารท้องถิน
หรือสมาชิกสภาท้องถิน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกียวกับการจัดสถานที  
ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เช่น  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการ
เดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงาน  พนักงานจ้าง  
และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก   ทีเดินทางไปประชุม  
อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
ตามระเบียบดังนี

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)  พ.ศ. 2559
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย   ช่อดอกไม้   กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา   
ตามความจํา เป็น  ตามหนังสือสังการดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 
ลงวันที 10  พฤศจิกายน 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพือมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  
สรุปมีนัยสําคัญดังนี

1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ 
ชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทย
คนละไม่เกิน 300 บาท 
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ 
ครังละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท

2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  
ลงวันที  11  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้
เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
โครงการ "รักนํา รักป่า รักษา แผ่นดิน" เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

จํานวน 10,000 บาท
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โครงการ อบต. สัญจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ อบต.สัญจร
(โครงการ อบต.สามแยก พบประชาชน เคลือนที)  
ให้บริการประชาชนในพืนทีชุมชนต่างๆ ตลอดทังปี  อบต.สามแยก
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 
ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการบิกคลีนนิงเดย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบิกคลีนนิงเดย์ โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจ
เกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน 
พนักงานจ้าง  และลูกจ้างโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการ
ฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  
และหนังสือสังการ  ดังนี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินและประสานแผน
พัฒนา
ท้องถิน ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การประชาคมจัดทําแผนพัฒนาตําบล โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
การจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที  19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
หมู่บ้าน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  
19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 
10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

จํานวน 50,000 บาท

โครงการอาสาสมัครลูกเสือชาวบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ลูกเสือชาวบ้าน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารเครืองดืม
ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นในโครงการ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  
ให้จ่ายจากค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี
                       
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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ค่าวัสดุ รวม 480,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ไฟฟ้า
ภายในสํานักงานและบริเวณทีทําการ
เช่น สายไฟ  หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง  ไม้กวาด  
สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้าถ้วย  จาน แก้วนํา  จานรอง  
ไส้กรองเครืองนํา และอืนๆ สําหรับใช้ในสํานักงาน 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่ายางนอก  ยางใน  หัวเทียน  แบตเตอรี 
สําหรับรถจักรยานยนต์ รถกระบะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามแยก หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนที    จํานวน    80,000 บาท
ใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามแยก เช่น นํามันเชือเพลิงรถจักยานยนต์ 
รถยนต์ส่วนกลาง นํามันเครืองนํามันเกียร์ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี     

(2) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน     จํานวน    20,000
    บาท 
ทีใช้ในการปฏิบัติงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก  
เช่น นํามันเชือเพลิงรถตัดหญ้า  
นํามันเชือเพลิงเครืองตัดหญ้า 
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้ากับรายจ่าย
ประเภทนี
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  
ต้นไม้  ปุ๋ย หรือวัสดุอืนๆ  ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี  
สําหรับใช้ในการดูแลสวนบริเวณสํานักงาน อบต.สามแยก
และสวนสาธารณะหนองสองห้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับงานโฆษณาเผยแพร่ต่างๆ 
และงานประชาสัมพันธ์เช่นม้วนเทปฟิล์มพู่กันเขียนป้าย 
สี แผ่นป้ายประกาศ   ผ้าเขียนป้าย  ป้ายผ้าไวนิลการล้าง 
เครืองกรอเทป,ไม้อัดสําหรับเขียนป้าย หรือวัสดุอืน 
ทีเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม ทีเกียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์  หรือวัสดุอืนๆ ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 470,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 130,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 130,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  คู่สายอินเตอร์เน็ต  
สําหรับ ทีทําองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ทีใช้ในราชการ
งบลงทุน รวม 380,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 180,000 บาท

ปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาฯ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก 
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและรองรับการ
ปฏิบัติในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามแยก

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:49:55 หน้า : 8/9



งบเงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 12,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการให้แก่    จํานวน   12,000  บาท
อําเภอเลิงนกทา (โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,450,790 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,450,790 บาท
งบบุคลากร รวม 288,790 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 288,790 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 275,040 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล
เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1 ตําแหน่ง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 13,750 บาท

-เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
งบดําเนินงาน รวม 1,132,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ให้กับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  
ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการปกติ  
หรือวันหยุดราชการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  
ลงวันที  15  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาล
ตามสิทธิทีจะได้รับ  ตามระเบียบดังนี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ของข้าราชการส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  
พนักงานเทศบาลตามสิทธิทีควรจะได้รับ  
ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       
พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 
ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  
ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตร 

ค่าใช้สอย รวม 776,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
(รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  
กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ

กรณีค่าติดตังไฟฟ้า  
(1)  ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติม 
ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิมกําลังไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  
ลงวันที  27  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ  
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเทศบาล  ทีเดินทางไปประชุม  
อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  ตามระเบียบดังนี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ
.ศ. 2560
โครงการซ้อมแผนอุบัติภัย (ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการซ้อมแผนอุบัติภัย 
(ฝึกซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน) โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  
เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559

โครงการป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก สาธารณภัย
ต่างๆ

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการป้องกัน
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ เช่น  อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
แผ่นดินไหว  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีมีความจําเป็นในโครงการ หรือตามประกาศภัยพิบัติต่างๆ
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โครงการเพิมศักยภาพ อปพร. ด้านการใช้วิทยุสือสาร จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิมศักยภาพ อปพร.
ด้านการใช้วิทยุสือสารโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  
เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       
            

โครงการเพิมศักยภาพ อปพร. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระเบียบวินัย และด้านอืนๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการเพิมศักยภาพ  อปพร. 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  
ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
ในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจ
เกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการเพิมศักยภาพ อปพร.ด้านการควบคุมไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเพิมศักยภาพ อปพร.
ด้านการควบคุมไฟป่าโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  
เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  
ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการอบรมหนึงทีมกู้ภัย
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหน่อยอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเลือน  พ.ศ. 2553  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการอบรมมิสเตอร์เตือนภัย จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการมิสเตอร์เตือนภัย
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์   
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี 

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการอยู่เวรยาม ช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการอยู่เวรยามเทศกาลปีใหม่       
เช่น  ค่าเช่าสถานที  ค่าไฟฟ้า  ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีมีความจําเป็นในโครงการ ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  
ที มท 0810.5/ว 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 
0808.2/ว 2373  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  เรือง  ซักซ้อมแนวทาง
การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2557
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  
ลงวันที  17 พฤศจิกายน 2552   เรือง  การตังงบประมาณและการเบิก
จ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการอยู่เวรยาม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 3,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการอยู่เวรยามเทศกาลสงกรานต์  
เช่น  ค่าเช่าสถานที   ค่าไฟฟ้า ค่าเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีมีความจําเป็นในโครงการ ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  
ที มท 0810.5/ว 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 
0808.2/ว 2373  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  
เรือง   ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณและ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
. 2557
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  
ลงวันที  17 พฤศจิกายน 2552   เรือง  การตังงบประมาณและการเบิก
จ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจ
เกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  
หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็น  ค่ายางนอก  ยางใน  หัวเทียน  
แบตเตอรี สําหรับรถจักรยานยนต์ รถกระบะ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  
ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของที
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน หรือรายจ่ายทีเกียวข้องกับรายจ่ายนี
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 6,537,244 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 6,537,244 บาท
งบบุคลากร รวม 2,923,350 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,923,350 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,779,926 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล     จํานวน  342,720    บาท
จํานวน 1 อัตรา
-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูส่วนตําบล    จํานวน    1,437,206
    บาท

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน ตามระเบียบ
กฎหมายให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ให้แก่ 
ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,022,220 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,684 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 2,307,894 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และบุคคล
ซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 1,230,690 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ 
โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างแรงงาน  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็น
ในการเดินทางไปราชการ  ของลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง อบต. 
ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2559

โครงการกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายค่าในการจัดงาน
โครงการกีฬาสัมพันธ์ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลสามแยก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น
สําหรับการจัดทําโครงการ ตามหนังสือสังการดังนี

1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347 
ลงวันที 19 พฤษภาคม 2541 เรือง ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313/ว 3722 
ลงวันที 10 สิงหาคม 2555 เรือง ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ของ อปท.
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โครงการเข้าพรรษา ประจําปี 2561 จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโครงการ                                 เป็นเงิน    3,000    บาท
จัดงานวันเข้าพรรษาประจําปี 2561
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม  บ้านด่าน 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดนิทรรศการวันเข้าพรรษา ให้แก่
ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
และประชาชนในเขตตําบลสามแยก ได้ทํากิจกรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษาร่วมกัน

เพือจ่ายเป็นค่าโครงการ                                 เป็นเงิน    3,000    บาท
จัดงานวันเข้าพรรษาประจําปี 2561
แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว บ้านคึมชาด 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก 
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวันเข้าพรรษา 
ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก เด็กนักเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
และประชาชนในเขตตําบลสามแยก ได้ทํากิจกรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษาร่วมกัน

โครงการค่าพาหนะนําส่งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 1,290 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการพาหนะ
นําส่งเด็กไปสถานพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว
และวัดสุมังคลาราม อัตราคนละ 10 บาท จํานวน 129 คน
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รักนํา รักป่า รักษาธรรมชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่านําดืม และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในโครงการ
ตามหนังสือสังการ 
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลง. 31 พ.ค. 2559
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็ก อบต.สามแยก 
โรงเรียนในเขตตําบลสามแยก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในตําบลสามแยก  เช่น ค่าอาหาร  เครืองดืม  ผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม  หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นในโครงการ
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน  
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง   
ครูผู้ดูแลเด็ก เพือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  ค่าวัสดุป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็น ในโครงการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอาเชียน จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
แก่โรงเรียนในเขตตําบลสามแยก  เช่น วิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร/เครืองดืม  นักเรียนทีเข้าร่วม
โครงการ  หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมีความจําเป็นในโครงการ
โครงการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษามีงานทําช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน(โครงการส่งเสริมนักเรียน
นักศึกษามีงานทําช่วงปิดภาคเรียน) เพือส่งเสริม
ให้เด็กนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 851,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับอาหารกลางวัน    จํานวน   632,100
    บาท
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.) ดังนี

1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน                    จํานวน  392,000  บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสุมังคลาราม  จํานวน  80 คน  จํานวน 245 วัน
วันละ 20 บาทต่อคนต่อวัน

2) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุน                    จํานวน  240,100  บาท
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา     
ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว
จํานวน  49 คน  จํานวน 245 วัน
วันละ 20 บาทต่อคนต่อวัน
ตามหนังสือสังการดังนี

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.2/ ว 3301 
ลงวันที  14  มิถุนายน  2560
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.2/ ว 1918 
ลงวันที  16  มิถุนายน  2552
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.3/ ว 1658 
ลงวันที  22  มีนาคม 2559

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน           จํานวน   219,300 บาท
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก  
ค่าจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
จํานวนเด็กเล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560 
รายละเอียดดังนี

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม                จํานวน    136,000
  บาท
จํานวนเด็กนักเรียน 80 คน

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว                     จํานวน    83,300  บาท
จํานวนเด็กนักเรียน  49  คน

ตามหนังสือสังการ
1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0816.2/ ว 3301 
ลงวันที  14  มิถุนายน  2560
2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.2/ ว 1918 
ลงวันที  16  มิถุนายน  2552
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0893.3/ ว 1658 
ลงวันที  22  มีนาคม 2559

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:51:25 หน้า : 4/7



โครงการสายใยรักแม่ถึงลูก(วันแม่แห่งชาติ) จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ 
ศพด.วัดสุมังคลาราม  เช่น ค่าอาหาร – เครืองดืม 
นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีมีความจําเป็นในโครงการ

ค่าวัสดุ รวม 914,204 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  
หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สินเปลือง  
หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 864,204 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนมเพิมเติมจากงบประมาณถ่ายโอน
กิจการบริการสาธารณะ ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิน 
เพือให้เพียงพอต่อความต้องการจัดซือนม  UHT  
สําหรับเด็กนักเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก   
ณ  วันที  10  มิถุนายน  2560   
จํานวน 260 วัน อัตราคนละ 7.37 บาท ต่อวัน

 1.โรงเรียนบ้านคึมชาด ตาดบก ศรีสมพร        เป็นเงิน  197,368  บาท
     จํานวน 103 คน           
                    
 2.โรงเรียนบ้านด่าน    จํานวน  125   คน       เป็นเงิน  239,525  บาท

 3.โรงเรียนบ้านโป่ง – หนองสิม                      เป็นเงิน  180,122  บาท
     จํานวน  94 คน

 4.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดสุมังคลาราม             เป็นเงิน 153,296 บาท
    จํานวน  80 คน    

 5.ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดเกาะแก้ว                 เป็นเงิน 93,893 บาท
    จํานวน    49 คน       

ตามหนังสือสังการ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816/.2 ว 3301 ลงวันที 14  มิถุนายน  2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 123,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ                                    จํานวน 30,000
  บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม     

-เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับ                                    จํานวน 15,000
  บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          
วัดเกาะแก้ว  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 55,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับ                        จํานวน      40,000
   บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม
   
-เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับ                         จํานวน      15,000
   บาท

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 23,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ คู่สายอินเตอร์เน็ต            จํานวน   13,000
  บาท  
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุมังคลาราม

-เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ คู่สายอินเตอร์เน็ต            จํานวน   10,000
  บาท  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกาะแก้ว

งบลงทุน รวม 18,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 18,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน
ขนาดกลาง ราคาตามท้องตลาด
ตู้เก็บเอกสารสํานักงาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือตู้เอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก.)
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี       
                    
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,288,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,288,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,288,000 บาท
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคึมชาด จํานวน  412,000  บาท
ตาดบก ศรีสมพร
-เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณถ่ายโอนกิจการ 
บริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านคึมชาด 
ตาดบก ศรีสมพร  จํานวนนักเรียน  103  คน

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านด่าน        จํานวน 500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณถ่ายโอนกิจการ 
บริการสาธารณะให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิน  
โครงการอาหารกลางวัน  ของโรงเรียนบ้านด่าน  
จํานวนนักเรียน  125 คน

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม   จํานวน 376,000
บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณถ่ายโอนกิจการ บริการสาธารณะ
ให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิน  โครงการอาหารกลางวัน  
ของโรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม  จํานวนนักเรียน  94  คน

-อ้างถึงหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 
ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,436,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,436,500 บาท
งบบุคลากร รวม 477,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 477,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 297,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวนตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครองชีพ
ชัวคราว เงินปรับเพิมสําหรับ คุณวุฒิที ก.พ. หรือ ก.อบต. 
รับรองฯ เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบและอืนๆ

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ

งบดําเนินงาน รวม 811,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอนแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซือบ้าน
ของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
หรือเช่าซือได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และบุคคลซึงมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 467,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 217,200 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงาน                 จํานวน  187,200
  บาท        
บริการเก็บขนขยะมูลฝอย  อัตรา คนละ
◌7ึ,800 บาท  จํานวน  2 คน

2.-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการทําสิงของ       จํานวน    30,000
    บาท
หรือเพือให้ได้มาซึงค่าบริการต่าง ๆ เช่น  
ค่าล้างอัดภาพ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเข้าประเภทนี    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าทีพักและอืนๆ 
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ฝ่ายบริหาร 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
โครงการคนไทยไร้พุง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคนไทยไร้พุง
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการจิตอาสารณรงค์ ลด ละเลิกยาสูบเหล้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสารณรงค์ ลด ละเลิกยาสูบเหล้า
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ค้ดแยกขยะ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการศึกษาดูงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรม
และศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงาน  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้นํา  คณะกรรมการชุมชน  
อสม.  และประชาชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  กฎหมาย  
และหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558  
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โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทําได้  (เด็กยุคใหม่ ยิมใส ฟันสวย) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทําได้
(เด็กยุคใหม่ ยิมใส ฟันสวย)
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือ
สิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณ
ในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  
ลงวันที 19  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  
ลงวันที 10 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพย์สินให้มีสภาพพร้อมใช้
และคงอยู่ในสภาพเดิม

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:51:59 หน้า : 5/7



ค่าวัสดุ รวม 274,500 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของ
ทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.  รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
(1) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน       จํานวน   120,000
  บาท
เช่น  นํามันเชือเพลิง  นํามันเครือง นํามันเกียร์  
รถบรรทุกขยะ ทีใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก                                         
                                         
(2) เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน       จํานวน  30,000   บาท
ทีใช้ในการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก  
เช่น  ค่านํามันเชือเพลิง สําหรับพ่นหมอกควันหรือกิจกรรมป้องกันควบคุม
โรคติดต่อหรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 94,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  ทรายกําจัดลูกนํา           จํานวน  74,500  บาท 
แบบแพ็คซองซิบใส    
                                                                                                     
                                          
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  หัวนํายากําจัดยุง            จํานวน  19,500  บาท
สําหรับฉีดพ่น         

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับงานโฆษณาเผยแพร่ต่างๆ
และงานประชาสัมพันธ์ เช่น ม้วนเทป ฟิล์ม พู่กันเขียนป้าย
สี แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ผ้าเขียนป้าย ป้ายผ้าไวนิล
การล้างเครืองกรอเทป ไม้อันเขียนป้าย หรือวัสดุอืนๆ
ทีเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ หรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า  ถุงมือ  ถุงเท้า  หน้ากาก  รองเท้าบู๊ต  
หรือ ชุดอุปกรณ์ป้องกันเชือโรค  ในการปฏิบัติหน้าที  
ในงานกิจกรรมต่างๆ ตามอํานาจหน้าทีสาธารณะ  
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเข้ากับรายจ่ายประเภทนี

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:51:59 หน้า : 6/7



งบเงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 97,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บ้าน 
ในตําบลสามแยก หมู่บ้านละ 7,500 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 737,448 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 737,448 บาท
งบบุคลากร รวม 388,248 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 388,248 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 329,760 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามแยก

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 16,488 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย ให้แก่  
พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินปรับเพิมสําหรับคุณวุฒิที 
ก.พ. ก.อบต. รับรองเงินเพิมพิเศษ และอืนๆ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ให้แก่ ตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  จํานวน 1  ราย  อัตราเดือนละ 3,500

งบดําเนินงาน รวม 249,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงาน  
ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ทีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าทีนอกเวลาราชการ
ปกติ  หรือวันหยุดราชการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 1562  ลงวันที  15
  พฤษภาคม  2550  เรือง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงาน
ตามสิทธิทีควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3)       พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
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ค่าใช้สอย รวม 194,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซัก
ฟอก  
ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่า
บ้าน)  
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกียวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย
แพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์
ต่างๆ) 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจ้างแรงงาน  ค่าติดตังไฟฟ้า ฯลฯ
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที  27
  พฤษภาคม  2541  เรือง  การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 

กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ   
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน   ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง   
ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
ตามระเบียบดังนี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2558  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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โครงการการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ประจําปี 2561

จํานวน 60,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาบริการเครืองขยายเสียง  ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชุมชนสตรีชุมชนเข้มแข็งตําบลสามแยก 
ประจําปี 2561

จํานวน 20,000 บาท

โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาบริการเครืองขยายเสียง  ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการส่งเสริมอาชีพและมีการส่งเสริมการลงทุน ประจําปี 2561 จํานวน 54,200 บาท
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างเหมาบริการเครืองขยายเสียง  ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน  
ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี 
 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เครืองเขียนแบบเรียน  
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุทีจําเป็น
ในการบริหารสํานักงาน สิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  
สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  
สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด
ไม่เกิน 20,000  บาท
3.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
4.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่า
ประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร  
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

วันทีพิมพ์ : 11/10/2560  13:52:30 หน้า : 4/5



งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการก่อสร้างบ้าน มอบคืนความสุข สู่คนเมืองยศ  ประจําปี 2561 จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้าน ตามโครงการ มอบคืนความสุข
สู่คนเมืองยศ ประจําปี 2561
โดยช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย  และผู้ด้อยโอกาสไร้ทีพึง  
เพือให้ความช่วยเหลือประชาชน  ตามระเบียบ  ดังนี

1)  ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง  พ.ศ. 2552   
2)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 
3)  พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 3,672,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,672,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,560,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,560,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านพรสวรรค์ หมู่ 11 จํานวน 281,000 บาท
 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร เส้นทางบ้านนางคําบุ - บ้านเลขที 26
พร้อมไหล่ทางขนาด 0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ศรีสมพร หมู่ 9 
(เส้นไผ่ล้อมใต้)

จํานวน 288,000 บาท

จากบ้านนายสําราญ - บ้านนายจรูญ (เส้นไผ่ล้อมใต้) 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 
500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 0.40 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 6 ท่อน 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคึมชาด หมู่ 8 จํานวน 52,000 บาท
จากบ้านนายสลับ - นายสันต์ (เส้นรอบหมู่บ้าน) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 23 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 92 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคึมชาด หมู่ 8 
เส้นทางจากบ้านนายสลับ - เส้นไปบ้านห้วยกอย หมู่ 2

จํานวน 251,000 บาท

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 จํานวน 54,000 บาท
เส้นทางจากบ้านเลขที 79 ถึงถนนลูกรังเส้นรอบบ้านโคกสว่าง 
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 
เส้นไปดอนเจ้าปู่

จํานวน 237,000 บาท

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.60 เมตร 
จํานวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่าน หมู่ 6 จํานวน 309,000 บาท
เส้นทางเสาสัญญาณทรูมูฟ - บ้านนายไพบูลย์ พันธ์สวัสดิ 
กว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 
550 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านใต้ หมู่ 15 จํานวน 164,000 บาท
(เส้นบ้านด่านใต้ - ดงหนองเแสง ข้างร้านเก่งบาร์เบอร์) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
280 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขาม หมู่ 3 จํานวน 34,000 บาท
กว้าง 4 เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่ง หมู่ 5 จํานวน 209,000 บาท
เส้นบ้านนายสนทยา - ถนนเส้นไป อบต.สามแยก 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 
356.00 ตารางเมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยกอย - วังโพน หมู่ 2 จํานวน 281,000 บาท
เส้นทางไปร้านยุพา หมู่ 2 - ไปบ้านคึมชาด หมู่ 8 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 100 หนา 0.15 
พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร 
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านตาดบก หมู่ 14 จํานวน 198,000 บาท
เส้นทางบ้านตาดบก - ทีพักสงฆ์ศรีสมพร หมู่ 14 ตําบลสามแยก 
อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
1. คันทางดินสูงเฉลีย 0.80 เมตร กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 1,200 เมตร 
ปริมาณดินขุดันทางไม่น้อยกว่า 5,760 ลูกบาศก์เมตร

 2. ลงหินลูกรังถนน กว้าง 3 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมวางท่อและติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
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โครงการก่อสร้างระบายนําแบบฝาปิด บ้านหนองแฝก หมู่ 4 จํานวน 252,000 บาท
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 110 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด บ้านด่านใต้ หมู่ 15 จํานวน 125,000 บาท
(เส้นทางจากบ้านนายประเทือง สมคะเณย์ 
ถึงบ้านนางนิตยา ทุมจันทร์) 
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 56 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด บ้านนาขาม หมู่ 3 จํานวน 275,000 บาท
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 
ระยะทางยาว 120 เมตร 
จากบ้านนายชัยนิยม นารีรัตน์ ถึง 
บ้านนายบุญรอง  ประกอบสุข
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิด บ้านหนองสิม หมู่ 7 จํานวน 275,000 บาท
จากสวนนายศักดิดา จันทะมาลี - ทีดินนายสุข ศรีวะกุล
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ระยะทางยาว 120 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

โครงการก่อสร้างรางระบายนําแบบฝาปิดบ้านภูดิน หมู่ 12 
เส้นถนนซอยเศรษฐกิจ

จํานวน 275,000 บาท

เส้นถนนซอยเศรษฐกิจ หมู่ 12 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ระยะทางยาว 120 เมตร 
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

งบเงินอุดหนุน รวม 112,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 112,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 112,000 บาท

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง     จํานวน      32,000     บาท
ภายในหมู่บ้านบ้านหนองแฝก หมู่ 4    
เส้นถนนนาคูณ - ถนนป่าเตย 
พรสวรรค์ หมู่ 11 
จํานวน 2 ต้น 

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง     จํานวน      80,000     บาท
ภายในหมู่บ้าน บ้านตาดบก หมู่ 14
จํานวน 5 ต้น 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร
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ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 153,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 153,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 114,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 114,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขยายผลการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพือสร้างความ
ปรองดองสมานท์ฉันท์

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรองดองสมานฉันท์ เพือส่งเสริมและสนับ
สนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ เพือการจัด
กิจกรรมกีฬา  นันทนาการ  เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักรักษาไว้ซึงชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาวไทยทังชาติ  การจัดฝึกอบรม  ประชุม  ชีแจง
ทําความเข้าใจ  เพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
การจัดกิจกรรามและโครงการในการปกป้องสถานบันสําคัญของชาติ  
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึงเป็นสถาบันของชาติอันเป็นศูนย์
รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  โอยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจัดทําสนับสนุนโครงการปกป้องสถานบันสําคัญของ
ชาติและ
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครือง
เขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามระเบียบ  
และหนังสือสังการ  ดังนี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที  19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว 2128  
ลงวันที  31  กรกฎาคม  2557  เรือง  การปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0214/ว 1344  
ลงวันที  5  มิถุนายน  2557  เรือง  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพือการ
ปฏิรูป
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0310.4/ว 1503  
ลงวันที  17  มิถุนายน 2557  แนวทางการดําเนินการตามภารกิจปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ
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โครงการตลาดประชารัฐนัดชุมชน เลิงนกทา ประจําปี 2561 จํานวน 34,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตลาดนัดประชารัฐนัดชุมชน 
เลิงนกทา ประจําปี 2561 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามคําสัง คสช. ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  
และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือ
สาร  
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1102  ลงวันที 1  กรกฎาคม 2557
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการรณรงค์การใช้และบริการสถานบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การใช้และบริการสถานบริการ
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการอบรม   ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และ
อุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ในการอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าป่ายประชาสัมพันธ์  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี  

1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1102  ลงวันที 1  กรกฎาคม 2557
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
โครงการสํารวจและจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน (จปฐ) ประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน รวม 39,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 39,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 39,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเลิงนกทา                               
1.โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก    
จํานวน  5,000    บาท
(อ้างถึงหนังสือ อําเภอเลิงนกทา ที ยส 0618 / 854 
ลงวันที 30 มิถุนายน  2560)

2.โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสียงนอกสถานศึกษา
จํานวน    4,000    บาท
(อ้างถึงหนังสือ อําเภอเลิงนกทา ที ยส 0618 / 854 
ลงวันที 30 มิถุนายน  2560)

3.โครงการเพิมประสิทธิภาพผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด)
จํานวน    10,000    บาท
(อ้างถึงหนังสือ อําเภอเลิงนกทา ที ยส 0618 / 854 
ลงวันที 30 มิถุนายน  2560)

4.โครงการชุดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยังยืน
จํานวน    15,000    บาท
(อ้างถึงหนังสือ อําเภอเลิงนกทา ที ยส 0618 / 854 
ลงวันที 30 มิถุนายน  2560)

5.โครงการขับเคลือนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
จํานวน    5,000    บาท
(อ้างถึงหนังสือ อําเภอเลิงนกทา ที ยส 0618 / 854 
ลงวันที 30 มิถุนายน  2560)
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 686,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 686,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 405,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการจัดงานในรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 
และพิธีสําคัญในพระมหกษัตริย์ไทย

จํานวน 15,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุตกแต่งสถานที  พวงมาลา  
พานพุ่มดอกไม้ หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีอยู่ในประเภทนี 
ในงานวันสําคัญต่าง ๆ เช่น งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
วันแม่แห่งชาติ   วันจักรี  และวันสําคัญทางพุทธศาสนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก  

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่า
โล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือ
กรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  ตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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โครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการกีฬาท้องถินสัมพันธ์
ระหว่างชุมชน  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  
ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  เงินรางวัล  
ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  
ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  
ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการบุญคูณลาน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานบุญคูณลาน  
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีอยู่ในประเภทนี

โครงการประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าธูปเทียนและเครืองถวายสังฆทาน  
หรือค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีอยู่ในประเภทนี
ในวันประเพณีวันเข้าพรรษา
โครงการลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
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โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนพิธี (รุ่นที 2) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการอบรมพิธีกรทางศาสนพิธี (รุ่น
ที 2)
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้และการตกแต่งสถานที  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  
ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  
เงินรางวัล  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน  
ค่าอุปกรณ์การกีฬา หรือกรีฑา  ค่าชุดนักกีฬา หรือชุดนักกรีฑา  
ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
ตามหนังสือสังการ  ดังนี

1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 1347  ลงวันที 19
  พฤษภาคม  2541  เรือง  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4/ว 3722  ลงวันที 10
 สิงหาคม  2555  เรือง  ซักซ้อมคอมเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัด
งานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.4/ว 2589  ลงวันที  3
  สิงหาคม  2547  เรือง  หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งบเงินอุดหนุน รวม 281,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 281,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 21,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่  ทีทําการปกครองอําเภอเลิงนกทา      
1.โครงการจัดงานมหกรรมบริจาคโลหิตเพือถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ  พระบรมราชินีนาถ
เนืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561
จํานวน    5,000    บาท
(อ้างถึงหนังสืออําเภอเลิงนกทา 
ที ยส 0618/ 854 ลงวันที  30  มิถุนายน  2560)

2.โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานสืบทอด
ประเพณีบุญบังไฟจังหวัดยโสธร ประจําปี 2561
เป็นเงิน   16,000   บาท
(อ้างถึงหนังสืออําเภอเลิงนกทา 
ที ยส 0618/ 854 ลงวันที  30  มิถุนายน  2560)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 260,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้าน  ทีจัดงานประเพณีต่างๆ  
เช่น  ประเพณีบุญบังไฟ  ประเพณีบุญประจําปีหมู่บ้าน  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก  จํานวน  13  หมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ  20,000  บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,753,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,403,060 บาท
งบบุคลากร รวม 869,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 869,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 597,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,240 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย 
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินปรับเพิมสําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. ก.อบต. รับรองเงินเพิมพิเศษ และอืนๆ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ให้แก่ 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 384,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  กฎหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง
ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ทีดิน   หรือสิงก่อสร้าง 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีมีลักษณะเป็นค่าจ้างเหมา 
บริการทัวไป เช่น ค่าจ้างแรงงานทําสิงของหรือแบกหาม  
ค่าเช่ายานพาหนะค่าจ้างแปลเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร  
เข้าปกเย็บเล่มค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน์  และสิงพิมพ์อืนๆ  ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆตามความจําเป็น ทีเข้าประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ   
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน   ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง   
ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
ตามระเบียบดังนี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน      
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จํานวน    80,000    บาท
 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก   จํานวน  20,000   บาท

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เครืองเขียนแบบเรียน  
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุทีจําเป็น
ในการบริหารสํานักงาน สิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน  ตะปู
ไม้อัด หรือวัสดุก่อสร้าง อืนๆ ทีเข้ากับประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
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งบลงทุน รวม 149,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท
ครุภัณฑ์อืน
เครืองเจาะพืนคอนกรีต (เครืองคอริง) จํานวน 50,000 บาท
เครืองเจาะคอนกรีต (เครืองคอริง)        จํานวน       50,000    บาท
เพือจัดซือเครืองเจาะคอนกรีต  
ขนาด 210x315x850 มม.
ความสามารถในการเจาะ 1” – 5” 
ความลึกในการเจาะ 40 เซนติเมตร
กําลังมอเตอร์ 3,500 W ระบบไฟฟ้า 220 V ความเร็วรอบ 
(ขณะหมุนเปล่า) 1100 rpm  ราคาตามท้องตลาด

เครืองตัดคอนกรีต (พืนถนน) จํานวน 42,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 350,000 บาท
งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลสามแยก จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทีชํารุด ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลาดยางภายในตําบลสามแยก จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลาดยาง
ทีชํารุด ให้ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลูกรังภายในตําบลสามแยก จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลูกรัง
ทีชํารุด ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 1,753,060 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,403,060 บาท
งบบุคลากร รวม 869,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 869,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 597,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,240 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ตามระเบียบกฎหมาย 
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินปรับเพิมสําหรับ
คุณวุฒิที ก.พ. ก.อบต. รับรองเงินเพิมพิเศษ และอืนๆ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ให้แก่ 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 154,320 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง
งบดําเนินงาน รวม 384,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 94,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ  กฎหมาย
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง
ซึงมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ทีดิน   หรือสิงก่อสร้าง 
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีมีลักษณะเป็นค่าจ้างเหมา 
บริการทัวไป เช่น ค่าจ้างแรงงานทําสิงของหรือแบกหาม  
ค่าเช่ายานพาหนะค่าจ้างแปลเอกสาร  ค่าถ่ายเอกสาร  
เข้าปกเย็บเล่มค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน์  และสิงพิมพ์อืนๆ  ค่าเบียประกันภัยรถยนต์ 
ค่าใช้จ่ายอืนๆตามความจําเป็น ทีเข้าประเภทนี

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ   
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน   ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง   
ทีเดินทางไปประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
ตามระเบียบดังนี

1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน      
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จํานวน    80,000    บาท
 
- เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคาร
สํานักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก   จํานวน  20,000   บาท

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เครืองเขียนแบบเรียน  
แบบพิมพ์ กระดาษ ปากกา ดินสอ และวัสดุทีจําเป็น
ในการบริหารสํานักงาน สิงของทีมีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสัน  รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี

1.  รายจ่ายเพือประกอบ  ดัดแปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  
2.  รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   
3.   รายจ่ายทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  
ค่าประกันภัย  ค่าติดตัง  เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ค้อน  ตะปู
ไม้อัด หรือวัสดุก่อสร้าง อืนๆ ทีเข้ากับประเภทนี

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
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งบลงทุน รวม 149,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 149,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 57,500 บาท
ครุภัณฑ์อืน
เครืองเจาะพืนคอนกรีต (เครืองคอริง) จํานวน 50,000 บาท
เครืองเจาะคอนกรีต (เครืองคอริง)        จํานวน       50,000    บาท
เพือจัดซือเครืองเจาะคอนกรีต  
ขนาด 210x315x850 มม.
ความสามารถในการเจาะ 1” – 5” 
ความลึกในการเจาะ 40 เซนติเมตร
กําลังมอเตอร์ 3,500 W ระบบไฟฟ้า 220 V ความเร็วรอบ 
(ขณะหมุนเปล่า) 1100 rpm  ราคาตามท้องตลาด

เครืองตัดคอนกรีต (พืนถนน) จํานวน 42,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 350,000 บาท
งบลงทุน รวม 350,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 350,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบลสามแยก จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทีชํารุด ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลาดยางภายในตําบลสามแยก จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลาดยาง
ทีชํารุด ให้ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลูกรังภายในตําบลสามแยก จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาถนนลูกรัง
ทีชํารุด ให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก
อําเภอ เลิงนกทา   จังหวัดยโสธร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 10,720,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,720,500 บาท
งบกลาง รวม 10,720,500 บาท
งบกลาง รวม 10,720,500 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 205,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  
ของพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลสามแยก 
(ที มท.0809.5/ ว 9 ลงวันที  22 มกราคม 2557
และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533)

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอืน จํานวน 250,000 บาท
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสามแยก    จํานวน 100,000
 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท)
ตําบลสามแยก 

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน  จํานวน 150,000
 บาท
หรือพืนที ตําบลสามแยก                                 
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถินหรือพืนที อบต.สามแยก
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสังการดังนี

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
การยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553

3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553

4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 2429  
ลงวันที 6 ธันวาคม 2554  เรือง  แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 เพิมเติม

5)  หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 081.6/ว 1234 
ลงวันที  23 มิถุนายน  2560  เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียังชีพคนพิการ                     
โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับเบียความพิการ
คนละ 800 บาทต่อเดือน รายละเอียดดังนี
จํานวนผู้พิการ  250 คน        

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือ
ทีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร   ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 
ข้อ 16 และ ข้อ 17  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  
ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว 1381 ลงวันที  2 กรกฎาคม 2558

สํารองจ่าย จํานวน 400,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเร่งด่วนหรือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน เช่น กรณีเกิดเหตุการณ์  สาธารณภัยต่าง ๆ เป็นต้น

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษในกรณีทีพนักงาน  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ของอบต.ถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765  ลงวันที  3  มิถุนายน  2537
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 305,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการส่วนท้องถิน  (กบท.) ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน (ที มท.0808.5/ว 33 
ลงวันที  29 สิงหาคม 2556)
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