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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางงบประมาณรายจายประจําป 2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

 
หลักการ 

 
งบประมาณรายจายท้ังส้ิน                                     ยอดรวม       16,790,800.-    บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
ก. ดานบริหารท่ัวไป 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป ยอดรวม 6,089,740.- บาท 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน ยอดรวม            195,000.-        บาท  

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศกึษา ยอดรวม 2,104,720.-    บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม            270,000.-       บาท 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม            4,094,000.-        บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม           2,457,800.- บาท 
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม            220,000.-       บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม            505,000.-       บาท 

ค. ดานการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 60,000.-  บาท 
2. แผนงานพาณชิย ยอดรวม 877,000.-  บาท 

1. ดานการดําเนนิงานอ่ืน 
      1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม           834,340.-         บาท  

 
เหตุผล 

 เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร ท่ีไดวางแผนพฒันาองคการบริหาร 
สวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2553  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553  เพือ่สมาชิกพิจารณาเหน็ชอบตอไป 
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ขอบัญญัติตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

--------------------------- 
 โดยเปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายข้ึนไว โดยความเหน็ชอบของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลยานยาว โดยอนุมัติของนายอําเภอเมืองพิจิตร ดังตอไปนี้ 
 ขอ  1    ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา    “ขอบัญญัติตําบลเร่ืองงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2553”      
 ขอ   2   ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับต้ังแตวนัท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2552  เปนตนไป 
 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2553  ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมท้ังส้ิน  
16,790,800.-   บาท  โดยแยกรายละเอียด ตามแผนงานไดดังนี ้
 ขอ   4   งบประมาณรายจายท่ัวไป 

ก. ดานบริหารท่ัวไป 
(1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ยอดรวม   6,089,740.-  บาท 
(2)  แผนงานรักษาความสงบภายใน                      ยอดรวม      195,000.-  บาท 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
(1) แผนงานการศกึษา   ยอดรวม  2,104,720.-  บาท 
(2) แผนงานสาธารณสุข                                       ยอดรวม    270,000.-  บาท 
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห                                 ยอดรวม  4,094,000.-  บาท 
(4) แผนงานเคหะและชุมชน                                  ยอดรวม 2,457,800.- บาท       
(5) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              ยอดรวม    220,000.-  บาท 
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม   505,000.-  บาท 

ค. ดานเศรษฐกิจ 
(1)  แผนงานการเกษตร            ยอดรวม       60,000.- บาท 
(2)  แผนงานการพาณิชย            ยอดรวม   817,000.- บาท 

      ง.  ดานการดําเนินงานอ่ืน 
                                  (1)  แผนงานงบกลาง                                                   ยอดรวม      834,340.-  บาท 



ท้ังนี้ รายละเอียดปรากฏในสวนท่ี 3 
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 ขอ  5    ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล     ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ 
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ  6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 
 
                                                               จ.ส.อ.    สะทาน  อ่ิมอยู 
                                                                             (สะทาน     อ่ิมอยู) 
                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
 
 
       อนุมัต ิ                   นพรัตน  ตัง้กิตติถาวร 
 
           (นายนพรัตน     ต้ังกิตติถาวร) 
                                        นายอําเภอเมืองพจิิตร 
 
   
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



10 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

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

รายรับ  ตัง้ไว  16,790,800.- บาท แยกเปน 
ก.  รายไดภาษีอากร รวมท้ังส้ิน       7,280,300 บาท 

    1.  หมวดภาษีอากร รวม                  110,000 บาท 
          1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน                50,000  บาท 
               ประมาณการเพิ่มข้ึน โดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 
           1.2  ภาษีบํารุงทองท่ี จํานวน                56,000  บาท 
                ประมาณการเทาเดิม โดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 
           1.3  ภาษีปาย จํานวน                4,000  บาท 
                ประมาณการเพิ่มข้ึน โดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 

      2. หมวดภาษีจัดสรร รวม  7,170,300 บาท 
            2.1 ภาษีสุรา จํานวน               760,000 บาท 
  ประมาณการเพิ่มข้ึน โดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 
            2.2 ภาษีสรรพสามิต จํานวน  1,500,000 บาท 
  ประมาณการลดลงจากปท่ีผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 

 2.3 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน  60,000  บาท 
  ประมาณการเพิ่มข้ึน โดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 

                     2.4คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม  จํานวน 120,000  บาท 
        ตามประมวลกฎหมายที่ดินประมาณการเพ่ิมข้ึนโดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 

 2.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1/9 จํานวน  1,100,000 บาท 
   ประมาณการเทากับปท่ีลวงมาแลว 
 2.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน จํานวน  3,600,000 บาท 
   ประมาณการลดลงโดย ประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 
                      2.7คาอากรประมง                                       จํานวน  300  บาท 
                         ประมาณการเทากับท่ีลวงมาแลว 
                      2.8 คาภาคหลวงแร จํานวน  30,000  บาท 

   ประมาณการเพิ่มข้ึน โดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 
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ข. รายไดท่ีไมใชภาษีอากร รวมท้ังส้ิน 509,500  บาท 

     1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม  2,500  บาท 
 1.1 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน  1,500  บาท 
   ประมาณการเทากับท่ีลวงมาแลว 
 1.2 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน  1,000  บาท 
   ประมาณการลดลง เนื่องจากคาดวาผูรับจาง  จะผิดสัญญานอยลง 
     2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม  35,000  บาท 
 2.1 ดอกเบ้ีย จํานวน  35,000  บาท 

   ประมาณการลดลงจากปท่ีผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 
     3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม  457,000  บาท 
 3.1  รายไดจากการจําหนายน้ําประปา จํานวน  447,000  บาท 

   ประมาณการเพิ่มข้ึน โดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง   
 3.2 คาติดต้ังประปาใหม จํานวน  10,000  บาท 
   ประมาณการลดลงจากปท่ีผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง  
     4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม  15,000  บาท 
 4.1 คาขายแบบแปลน จํานวน  13,000  บาท 
   ประมาณการลดลงจากปท่ีผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง  
 4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จํานวน  2,000  บาท 
   ประมาณการลดลงจากปท่ีผานมาโดยประมาณการใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง  
ค. รายไดจากทุน  รวมท้ังส้ิน 1,000  บาท 

     1. หมวดรายไดจากทุน รวม  1,000  บาท 
 1.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน  1,000  บาท 
   ประมาณการเทากับท่ีลวงมาแลว 
ง. เงินชวยเหลือ  รวมท้ังส้ิน 9,000,000 บาท 

     1. หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม  9,000,000 บาท 
 1.1 เงินอุดหนนุท่ัวไป สําหรับดําเนินการ จํานวน  9,000,000  
   ตามอํานาจหนาท่ีและภารกจิถายโอนเลือกทํา ประมาณการลดลงเน่ืองจากประมาณการ 
   ใกลเคียงกับท่ีไดรับจริง 
 
 
 



32 
งบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมือง    จังหวัดพิจติร 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
************************************ 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังส้ิน 7,674,660.-  บาท แยกเปน 
1. รายจายประจํา ต้ังไว รวม   7,654,660.- บาท 

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ต้ังไว  รวม   1,151,160.- บาท 
เงินเดือน  ต้ังไว   1,040,400.- บาท 

       1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว 258,480.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนปรับเงิน 
ตามมติครม.และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ันใหแกพนักงานสวนตําบล ในตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน  1   อัตรา ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110  

 1.1.2ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ  ต้ังไว 42,000 .- บาท เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง  
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลยานยาว เดือนละ 3,500 .- บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

1.1.3   ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ต้ังไว 98,400 .- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน นายกองคการบริหารสวนตําบลยานยาว เดือนละ 8,200  รวม 
12 เดือน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหสั 00110 

      1.1.4   ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ต้ังไว 19,200 .- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล 
เดือนละ 1,600.- บาท รวม 12 เดือน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
รหัส 00110 

       1.1.5 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ต้ังไว 19,200 .- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,600.- บาท 
รวม 12 เดือน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
 1.1.6 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ต้ังไว 108,000 .- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดอืน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน  2  อัตรา เดือนละ 4,500.- บาท รวม  12  เดือน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป รหัส 00110 
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       1.1.7 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ต้ังไว 19,200 .- บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา     เดือนละ 
800.- บาท รวม  12  เดือน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

1.1.8 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ต้ังไว 19,200 .- บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา เดือน
ละ 800.- บาท รวม  12  เดือน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

1.1.9  ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทน เลขานุการของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ต้ังไว 68,400 .- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน เลขานกุารนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา 
เดือนละ 5,700.- บาท รวม  12  เดือน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหสั 00110 

 1.1.10 ประเภทเงินเดือนพนกังาน ต้ังไว 113,640.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนปรับเงินตามมติครม. 
และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ันใหแกพนกังานสวนตําบล ในตําแหนง นักพฒันาชุมชน จํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
 1.1.11 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว 18,000.- บาท เพือ่จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว พนกังานสวนตําบล ตําแหนง นกัพัฒนาชุมชน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป รหัส 00110 

 1.1.12 ประเภทเงินเดือนพนกังาน ต้ังไว 122,280.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนปรับเงินตามมติครม. 
และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ันใหแกพนกังานสวนตําบล ในตําแหนง บุคลากรจํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 

1.1.13 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว 18,000.- บาท เพือ่จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว พนกังานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110 

1.1.14 ประเภทเงินเดือนพนกังาน ต้ังไว 98,400.-บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนปรับเงินตามมติครม. 
และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ันใหแกพนกังานสวนตําบล ในตําแหนง เจาพนกังานธุรการจาํนวน  1  อัตรา ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
                    1.1.15  ประเภทเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว 18,000.- บาท เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราว 
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 
คาจางประจํา  ต้ังไว   110,760- บาท 
 1.1.24 ประเภทคาจางประจํา ต้ังไว 92,760 .- บาท เพื่อจายเปนคาจางประจําและเงินปรับปรุงเล่ือน
ข้ันใหแกลูกจางประจําในตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ  จํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 



                                                                                  
34 

 1.1.25 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 18,000.- บาท เพือ่จายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว ลูกจางประจํา ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
รหัส 00110 
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว   910,800.- บาท 

        1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  60,960 .- บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนกังานจางท่ัวไปปรับตามมติครม.และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ัน  จํานวน  1  อัตรา ไดแก 
ตําแหนงจัดตกแตงสวน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
 1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว    18,000.- บาท เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวพนกังานท่ัวไป     จํานวน  1  อัตรา ไดแก ตําแหนงจัดตกแตงสวน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
                     1.2.3 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  182,880 .- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงพนักงานใหผูชวยครูดแูลเด็ก-ปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส 00110 
 1.2.4 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว  54,000.- บาท เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวพนกังานจางท่ัวไป ตําแหนงพนักงานใหผูชวยครูดูแลเด็กปฐมวัย  จํานวน  3  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส 00110 
 1.2.5 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ต้ังไว  259,440.- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจปรับตามมติ ครม. และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ันจํานวน 3 อัตรา ไดแก ตําแหนง
พนักงานจางผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย จํานวน 2 อัตรา และตําแหนงหัวหนาศูนยพฒันาเด็กเล็ก จาํนวน 1 อัตรา 
ท่ีไดรับการถายโอน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส 00210 
 1.2.6 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 59,760.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวพนกังานจางตามภารกิจตําแหนง พนักงานจางผูชวยครูผูดูแลเด็กปฐมวัย ท่ีไดรับการถายโอนจาํนวน  2  
อัตรา และตําแหนงหวัหนาศูนยพัฒนาเดก็เล็ก จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา รหสั 00210                                                                                     
 1.2.7 ประเภทเงินเดือนหรือเงินจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ต้ังไว  121,920.- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนงคนงานท่ัวไป จาํนวน 2 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
 1.2.8 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 36,000.- บาท เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวพนกังานจางท่ัวไป ตําแหนงคนงานท่ัวไปจํานวน  2  อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  รหัส 00110 
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 1.2.9 ประเภทเงินเดือนหรือเงินจายเพิ่มใหแกพนักงานจางต้ังไว 99,840- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีวเิคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา ต้ังจาย
จากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 
 1.2.10 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 18,000.- บาท เพือ่จายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวพนกังานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนจํานวน  1  อัตรา  ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  รหัส 00110 
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไว    4,020,200.- บาท แยกเปน 
 คาตอบแทน   ต้ังไว   1,370,200.- บาท 
                      1.3.1 ประเภทเงินคาตอบแทน ประธานสภา , รองประธานสภา ,เลขานุการสภาและสมาชิก   
ต้ังจายไว 1,240,200.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก 

* เงินคาตอบแทนประธานสภา เดือนละ 8,200.- บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 98,400.- บาท 
 * เงินคาตอบแทนรองประธานสภา  เดือนละ 6,150.- บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 73,800.- บาท 
              * เงินคาตอบแทนสมาชิก เดือนละ 4,900.- บาท จํานวน 17 คน รวม 12 เดือนเปนเงิน 999,600.- บาท 
 * เงินคาตอบแทนเลขานุการสภา เดือนละ 5,700.- บาท รวม 12 เดือนเปนเงิน 68,400.- บาท ต้ังจายจาก
เงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
 1.3.2 ประเภทคาเบี้ยประชุม  ต้ังไว  50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียประชุมใหแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จาํนวน  20  คน รวม ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป รหัส 00110 
 1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว 30,000.- บาท เพื่อจาย เปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนกังานสวนตําบล ผูบริหาร ลูกจางประจํา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110                                                                              
 1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ต้ังไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนกังานสวนตําบล ลูกจางประจําและผูบริหาร  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

 คาใชสอย  ต้ังจายไว   1,495,000.-  บาท 
 1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว  35,000.- บาท เพือ่จายเปนคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เคร่ืองปรับอากาศ, เคร่ืองพิมพดดี , เคร่ืองอัดสําเนา คอมพิวเตอร  โตะ
ประชุมและครุภัณฑใหสามารถใชการไดอ่ืน ๆ ตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
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        1.3.6 ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    ต้ังไว  100,000 .-  บาท    เพื่อจายเปน 
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม  สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล , ผูบริหารและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล ลูกจางประจําพนกังานจางหรือบุคคลท่ัวไปที่ท่ีไดรับอนุญาตเขารับการอบรม
ภายในหรือนอกประเทศ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

  1.3.7  ประเภทคาใชจายเดนิทางไปราชการ  ต้ังไว  40,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ เชน  คาเบ้ียเล้ียง  คาท่ีพัก  คายานพาหนะ  และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนของพนักงานสวนตําบล  
ผูบริหาร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางประจํา พนกังานจางและบุคคลท่ัวไปที่ไดรับอนุญาต
เดินทางไปราชการภายในหรือนอกประเทศ   ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 
00110         

                      1.3.8   ประเภทคารับรองและพิธีการ  ต้ังไว  30,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยีย่มชมหรือทัศนศึกษา หรือประชุมสัญจรในระดับอําเภอ
หรือดําเนินกิจการอ่ืนใด อันเปนประโยชนแก อบต.หรือรวมถึงการประชุมสภา อบต. ต้ังจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 
                  1.3.9  โครงการอบรมสงเสริมอาชีพราษฎร ต้ังจายไว 15,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน 
การอบรมสงเสริมอาชีพราษฎร เปน คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาสถานท่ี คาอาหารและคาใชจายอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00110                                                
                 1.3.10 ประเภทคาใชจายในการจัดทําโครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจน ต้ังไว  60,000.-  
บาท     เพื่อจายเปนจดัทําโครงการแกไขปญหาสังคมและความยากจน เชน จางนกัเรียน/นักศึกษาทํางานในชวง
ปดภาคเรียน, ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00250                                     

                  1.3.11 ประเภทคาใชจายในการจัดทําโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  ต้ังไว  100,000.-  
บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก เชน คาจัดซ้ือน้ํายาสารเคมีพนกําจดัยุง, 
คาน้ํามันดีเซล, คาน้ํามันเบนซิน, คาแรงงาน ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส 
00220 
      1.3.12  ประเภทคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน ต้ังไว 20,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพประชาชน เชน คาน้ํา อาหาร ตรวจสุขภาพ จัดทําส่ือเผยแพรความรูตาง 
ๆ เงินรางวัลและอ่ืนๆตามความจําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณะสุข รหสั 00220 
        1.3.13ประเภทคาใชจายในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพฟนเด็กนักเรียนและเด็กปฐมวัย  
ต้ังจายไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจดัทําโครงการสงเสริมสุขภาพฟนเดก็นกัเรียนและเดก็ปฐมวัย เชน คา
จัดซ้ือยาเม็ดฟลูออไรด แปรงสีฟน ยาสีฟน และอ่ืนๆตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏไวใน
แผนงานการศกึษา รหัส 00210 
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1.3.14 ประเภทคาใชจายในการจัดทําโครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  ต้ังไว  25,000.-  บาท   
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน ( จปฐ. ) คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และอ่ืน 
ๆ ตามความจําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

       1.3.15  ประเภทคาใชจายในการจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ต้ังไว  
40,000.-  บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการพัฒนาการบริหารงานของ อบต. เชน การออกใหบริการประชาชน
เคล่ือนท่ี ประชุมประชาคมหมูบานในการจัดทําแผนพฒันาหรือแผนชุมชน จัดทําปายประชาสัมพันธ ผลการ
ดําเนินงานของ อบต. เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของ อบต คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และอ่ืน ๆตามความ
จําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 
               1.3.16  คาใชจายในงานตาง ๆซ่ึงเปนวันสําคัญของทางราชการ  ต้ังไว  50,000.- บาท เพื่อใชจายใน
การจัดงานตาง ๆ ซ่ึงเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม
แหงชาติ ฯลฯ เปนคาวัสดุ เชน ไฟกระพริบ ธงชาติ ธงสัญญาลักษณ และจัดทํารูปไวนิวพระบรมฉายาลักษณ
คาจางเหมาบริการที่เปนองคประกอบสําคัญของงานนั้น ๆ หรืออ่ืน ๆตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00260                                                                                   

        1.3.17  คาใชจายในการเลือกตั้ง  ต้ังไว  30,000.- บาท สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังใน
กรณีครบวาระ หรือกรณีอ่ืน ๆ โดยจะจายเปนคาเบ้ียเล้ียง ,คาตอบแทน,การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ,
คาใชจายในการประชาสัมพันธ,คาวัสดุเคร่ืองเขียนแบบพมิพ และคาใชจายอ่ืน ๆท่ีสามารถจะจายไดตามระเบียบ  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110                                                                     

        1.3.18 คาใชจายในการแขงขนักีฬา อบต.ยานยาวตอตานยาเสพติด ต้ังจายไว 50,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาอบต. เชน คาอาหาร คากรรมการตัดสิน คารางวัล และอ่ืน ๆ ตามความ
จําเปนในการจัดการแขงขัน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  รหสั 
00260         

       1.3.19  ประเภทคาจางเหมาคนสวน  ต้ังไว 96,000 .- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนสวน จํานวน 
2 อัตรา ในอัตราเดือนละ 4,000.- บาท  ต้ังจายจากเงินเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110 

      1.3.20  คาจางเหมารถยนตรับ – สง เดก็ปฐมวัย หมูท่ี 1 – หมูท่ี 10 ตําบลยานยาว เปนเงิน 130,000 
.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางเหมารถยนต รับ –สง  เด็กปฐมวัย จํานวน 2 คัน  วันละ 300 บาท/คัน   ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหสั 00210 

      1.3.21 ประเภทคาจางเหมา ยาม ต้ังจายไว  84,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมายาม  จํานวน  2  
อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500.- บาท/คน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
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 1.3.22 ประเภทคาจางเหมา นักการ ต้ังจายไว 96,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมานักการ  จํานวน  2  
อัตรา ในอัตราเงินเดือนละ 4,000.- บาท/คน  ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 
00110 

 1.3.23 ประเภทเงินคาจางเหมาทําอาหารกลางวัน  ต้ังไว  250,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา
ทําอาหารกลางวันสําหรับเดก็ปฐมวยักอนวัยเรียน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
รหสั 00210 

                1.3.24  โครงการการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก ต้ังไว 25,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจดัทํา
โครงการควบคุมและปองกนัโรคไขหวัดนกและอ่ืนๆตามความจําเปนต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข รหัส 00220 
 1.3.25  ประเภทคาใชจาย คาเบี้ยเล้ียงอปพร. ต้ังไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเบ้ียเล้ียง อปพร. ท่ี
ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงาน ตามจุดตรวจตางๆท่ีจังหวดัหรืออําเภอประกาศใหต้ังจุดตรวจ ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รหัส 00120 

 1.3.26 ประเภทคาเหมาคนงานท่ัวไป ต้ังไว  54,000.- บาท  เพื่อจายคนงานท่ัวไปจํานวน 1  อัตรา เดือน
ละ 4,500.- บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงานท่ัวไป รหัส 00110 

 1.3.27   ประเภทคาใชจายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต ต้ังไว 40,000 .- บาท เพื่อจายเปนคา
กิจกรรมประเพณีสงกรานต เชน คาจัดซ้ือผาอาบน้ํา คาอาหารและอ่ืนๆตามความจาํเปน ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ รหัส 00260 

 1.3.28     โครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อเผยแพรความรูใหกับหมูบานท่ีมีปญหายาเสพตดิ     
ต้ังไว 20,000 บาท    เพื่อจายเปนคาจดัทําโครงการประชุมประชาคมหมูบานเพื่อเผยแพรความรูใหกับหมูบานท่ี
มีปญหายาเสพติด เชน คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และอ่ืน ๆตามความจําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00250                                                       

1.3.29 โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพติดนักเรียน ต้ังไว 20,000 บาท   เพื่อจายเปนคาจดัทํา
โครงการอบรมใหความรูเกีย่วกับยาเสพติดนักเรียน เชน คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และอื่น ๆตามความจําเปน  ต้ัง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00250 

1.3.30 โครงการจัดงานวันเดก็แหงชาติ ต้ังไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติ เชน คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาจัดสถานท่ี คาซ้ือวัสดุอุปกรณ และอ่ืน ๆตามความจําเปน  ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส 00210    

1.3.31 โครงการรณรงคปองกันยาเสพตดิ ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการรณรงค
ปองกันยาเสพติด เชน คาจดัทําปายรณรงคตอตานยาเสพติด คาอาหารและเคร่ืองดื่ม และอ่ืน ๆตามความจําเปน  
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00250 
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1.3.32 โครงการอบรมเสริมสรางความรูเจาหนาท่ีอบต. ต้ังไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดทํา

โครงการอบรมเสริมสรางความรูเจาหนาท่ีอบต. เชน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณและอ่ืน 
ๆตามความจําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
คาวัสดุ      ต้ังไว    1,155,000 .- บาท 

1.3.33  ประเภทคาวัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  40,000 .-  บาท  เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน
กระดาษ  แบบพิมพ    หมึกโรเนียว   ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 
00110 

 1.3.34  ประเภทวัสดุการศึกษา  ต้ังจายไว  40,000.-  บาท  จายเปนคาจัดซ้ือวัสดกุารศึกษาสําหรับเด็ก
กอนวยัเรียนของ อบต.ยานยาว เชน หนังสือหรือส่ือการเรียนการสอน ส่ือเสริมประสบการณ แผนพับ,  ต้ังจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส 00210 

1.3.35   ประเภทคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตงกาย  ต้ังไว  20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแตง
กายใหกับเด็กกอนวยัเรียน เชน  ชุดพละ และอ่ืน ๆตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา รหสั 00210 
               1.3.36ประเภทคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ  ต้ังไว  40,000.- บาท เพื่อจายเปนจดัซ้ือวารสารระเบียบขอกฎหมาย 
หนังสือพิมพและอ่ืน ๆตามความจําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 
               1.3.37 คาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  25,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร เชน แผน
กรองแสง ,ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ , เมาส ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
รหัส 00110 

 1.3.38 คาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุการเกษตร    ต้ังไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัคซีนปองกัน
สุนัขบาและอ่ืนๆตามความจาํเปน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส 00220 
 1.3.39 ประเภทคาจัดซ้ือวัสดุกีฬา ต้ังไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณกฬีาสําหรับใหเดก็
เยาวชน ประชาชนท่ัวไป ไดใชเปนอุปกรณกีฬา สําหรับออกกําลังกายเพ่ือลดปญหายาเสพติด ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส00260 
 1.3.40 ประเภทคาจัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ต้ังไว 900,000.- บาทเพื่อจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับ
เด็กนักเรียนโรงเรียนในเขต อบต. ยานยาว จํานวน 4 โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กของอบต.ยานยาว     ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  รหัส 00210 
 1.3.41 ประเภทคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว  30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบาน
งานครัวใหกับศูนยพัฒนาเดก็เล็กปฐมวัยอบต.ยานยาว เชน น้ําจืด ไมกวาด ไมถูบาน ผาปูท่ีนอน ปลอกหมอน
และอ่ืนๆตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษารหัส 00210  
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1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังไว    282,500.-  บาท แยกเปน 
 1.4.1  ประเภทคาไฟฟา   ต้ังไว  250,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาท่ีใชในสํานักงานและคา
กระแสไฟฟาสาธารณะในสวนท่ีเกินขององคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

1.4.2 ประเภทคาโทรศัพท  ต้ังไว  15,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพท  ขององคการบริหารสวน
ตําบล ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปรหัส 00110 
 1.4.3  ประเภทคาไปรษณีย   คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร ต้ังไว  2,000.-  บาท  
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 

1.4.4 ประเภทคาบริการอินเตอรเน็ต ต้ังไว 11,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบริการ 
อินเตอรเน็ต ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 
              1.4.5  ประเภทคาบริการ Web Site ของตําบล ต้ังไว 4,500.- บาท เพื่อจายเปนคาถายโอนเช่ือมโยง
ฐานขอมูลเว็บไซตของตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปรหัส 00110 
 
1.5  หมวดเงนิอุดหนุน  ต้ังไว    1,290,000.-    บาท   แยกเปน 

1.5.1  อุดหนนุการจัดงานประเพณีแขงขนัเรือยาวจังหวัดพิจิตร ต้ังไว 10,000.-  บาท  เพื่ออุดหนุน
ใหกับท่ีทําการปกครองจังหวดัพิจิตรในการจัดงานประเพณีแขงขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ต้ังจายจากเงินอุดหนนุ
ท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการรหัส00260 

1.5.2 อุดหนุนการจัดงานประเพณแีขงขนัเรือยาววัดหาดมูลกระบือ ต้ังไว150,000.-  บาท เพื่อ
อุดหนุนใหกับคณะกรรมการวัดหาดมูลกระบือในการจดังานประเพณีแขงขันเรือยาววัดหาดมูลกระบือหมู1 
ตําบลยานยาวตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการรหัส 00260 
 1.5.3   อุดหนุนโครงการแขงขนักีฬาเด็กนักเรียน 4 โรงเรียน ต้ังไว 30,000.- บาท เพื่อใชจายในการ
อุดหนุนโครงการแขงขันกฬีาของเด็กนกัเรียน อุหนุนใหแก โรงเรียนบานวังกระดี่ทอง วัดหาดมูลกระบือ และ
วัดหงษ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ รหัส 00260
  
 1.5.4  อุดหนุนโครงการอบรมสรางจิตสํานึกใหรูถึงระเบียบวินัยจราจร  และยาเสพติด ต้ังไว  
20,000.- บาท เพื่ออุดหนนุสถานีตํารวจภูธรตําบลยานยาว ในการอบรมราษฎรในตําบลใหสรางจิตสํานึกใหรูถึง
ระเบียบวินยัจราจร ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00250
  

1.5.5  อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต สรงน้ําพอปูเชิดชูเมืองพิจิตร  ต้ังไว 10,000.- บาท เพื่อ
อุดหนุนใหท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองพิจิตร ในการจัดงานสงกรานตสรงนํ้าพอปูเชิดชูเมืองพิจิตรต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00260 
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 1.5.6  อุดหนุนโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติภาค 5 คร้ังท่ี 26 “สระหลวงเกมส”ประจําป 
2553 ต้ังไว 50,000.- บาท เพื่ออุดหนุนใหกับสํานกงานจังหวัดพิจิตรหรือสํานักงานสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดพิจิตร ในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ต้ังจาย จากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการรหัส 00260                                                                                              
 1.5.7  อุดหนุนโครงการอบรมผูสูงอายุสุขภาพวิถีไทยใสใจผูสูงอายุ ต้ังไว 50,000.- บาท  เพื่ออุดหนุน
ใหกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตําบลยานยาว  ในการอบรมผูสูงอายุใหมีสุขภาพดีวิถีไทยใสใจผูสูงอายุ  ต้ัง
จายจากเงินอุอหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รหัส 00250 
 1.5.8  อุดหนุนโครงการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดานดนตรีไทย ต้ังไว 10,000.- บาท เพื่ออุดหนุน
ใหกับโรงเรียนวัดหงส และชมรมอนุรักษดนตรีไทยตําบลยานยาวในการจัดกิจกรรมอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน
ดานดนตรีไทย ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส 00210  
               1.5.9  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข (อสม.) ต้ังไว 100,000.- บาท  เพื่ออุดหนุน
ใหกับ อสม. ทุกหมูบานหมูบานละ 10,000.-บาท สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงานการบริการสาธารณสุข 
(อสม.) แตละหมูบาน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส 00220 
 1.5.10  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ต้ังไว   800,000.-บาท อุดหนุนใหกับโรงเรียนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลยานยาวจํานวน 4 โรงเรียน สําหรับใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีอาหารกลางวัน
รับประทาน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส 00210 
              1.5.11 อุดหนุนโครงการจัดร้ิวขบวนถวายดอกบัวงานนมัสการหลวงพอเพชรประจําป 2553 ต้ังไว 
30,000 บาทเพื่ออุดหนุนใหกับ องคการบริหารสวนตําบลปากทางในการจัดทําร้ิวขบวนถวายดอกบัวงาน
นมัสการหลวงพอเพชร  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
รหัส 00260 
             1.5.12 อุดหนุนการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ คร้ังท่ี 2 ประจําป 2553 ต้ังไว 30,000 
บาทเพื่ออุดหนุนใหกับ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกา ในการจัดทําโครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00260 
หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไว   20,000.-บาท 
1.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  ต้ังไว  20,000.- บาท 

1.1. ประเภทคาครุภัณฑ  ต้ังไว  20,000 .- บาท  
                     1.1.1 ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 
                     1.1.2 ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว 15,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจดัซ้ือโตะพับ
เอนกประสงค จํานวน 10  ตัว ลักษณะหนาโตะโฟเมกาสีขาว โครงขาเหล็ก ชุบโครเม่ียม ขาพับเก็บได ขนาด 
120 x 60 x 75 ซม.  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สวนการคลัง 

………………….. 
ต้ังงบประมาณรายจายท้ังส้ิน   1,387,680.-   บาท 
1.  รายจายประจํา  ต้ังไว    1,382,680.- บาท  แยกเปน 

1.1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไว    472,320.-  บาท 
เงินเดือน   ต้ังไว   472,320.- บาท 
1.1.1  เงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  219,360.-  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนปรับเงินตาม

มติครม. และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ันใหแกพนักงานสวนตําบล   ตําแหนงหัวหนาสวน 
การคลัง  จํานวน   1  อัตรา  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

1.1.2 เงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว  116,400.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน 
ปรับเงินตามมติครม.และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ันใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
จํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว 18,000 .- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม 
การครองชีพช่ัวคราว พนกังานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนกังานการเงินและบัญชี  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110                                                                                                          

1.1.4  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  ต้ังไว  100,560.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนปรับเงินตามมติครม.                             
และเงินปรับปรุงใหเล่ือนข้ันแกพนกังานสวนตําบล ในตําแหนง เจาพนกังานพัสดุจํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 
 1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 18,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว พนกังานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานพัสด ุต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไปรหัส 00110 
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว  177,360.- บาท 

     1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  71,640 .- บาท เพื่อจาย 
เปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและเงินปรับปรุงเล่ือนข้ัน  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจดัเก็บรายได                         
จํานวน  1  อัตรา   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110         
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       1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว  26,760.- บาท เพื่อจายเงินเพิ่มการ 

ครองชีพช่ัวคราวพนกังานตามภารกิจ  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจดัเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา    
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 
 1.2.3 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง  ต้ังไว  60,960 .- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป ปรับตามติครม.และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ัน จํานวน 1 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูชวย
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 
 1.2.4 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 18,000.- บาท เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว พนกังานจางท่ัวไป ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปรหัส 00110 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว    414,000.-  บาท  แยกเปน 
คาตอบแทน    ต้ังไว    214,000.-     บาท 

     1.3.1 ประเภทเงินชวยคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  30,000.-  บาท  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการคา
รักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารานท่ัวไปรหัส 00110 
                 1.3.2 ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ต้ังไว   50,000.-  บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนคณะกรรมการจดัซ้ือจัดจาง ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 
    1.3.3 ประเภทคาตอบแทน ผูดูแลกิจการประปาหมูบาน บานคลองโนน หมูท่ี 5 ต.ยานยาว ต้ังจายไว 
12,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูดูแลกิจการประปาหมูบาน บานคลองโนน ในอัตราเดือนละ 1,000.- 
บาท รวม 12 เดือน ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย รหัส 00330 

  1.3.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ต้ังไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนกังานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหัส 00110 
                1.3.5 ประเภทคาตอบแทนผูดูแลกิจการประปาหมูบาน บานวังกระดี่ทอง หมูท่ี 4 ต.ยานยาว ต้ังจายไว 
54,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูดูแลกิจการประปาหมูบาน บานวังกระดี่ทอง ในอัตราเดือนละ 4,500.- 
บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย รหัส 00330 
    1.3.6 ประเภทคาตอบแทนผูดูแลกิจการประปาหมูบาน บานสนามคลี หมูท่ี 8 ต.ยานยาว  
ต้ังจายไว 24,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูดูกจิการประปาหมูบาน บานสนามคลี ในอัตราเงินเดือนละ 
2,000.- บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย รหัส 00330 
   1.3.7 ประเภทคาตอบแทนผูดูแลกิจการประปาหมูบาน บานยานยาว หมูท่ี 2  ต.ยานยาว  
ต้ังจายไว 24,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูดูแลกจิการประปาหมูบาน บานโนนหวยปดในอัตราเงินเดือน
ละ 2,000.- บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย รหัส 00330 
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คาใชสอย   ตัง้ไว     115,000.-    บาท 
    1.3.8 ประเภทคาใชจายเพือ่บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ต้ังไว  25,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน  เคร่ืองคอมพิวเตอร  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป รหัส 00110 
    1.3.9 ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน  ต้ังไว  40,000.-   บาท  เพื่อจายเปนคาคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนในการฝกอบรม  สัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางหรือบุคคลท่ัวไปที่ท่ี
ไดรับอนุญาตเขารับการอบรมภายในหรือนอกประเทศ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป รหัส 00110 
     1.3.10  ประเภทคาใชจายเดินทางไปราชการ  ต้ังไว  40,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ 
เชน คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพกั คายานพาหนะ ของพนักงานสวนตําบลและพนกังานจาง หรือบุคคลท่ัวไปที่ท่ีไดรับ
อนุญาตเขารับการอบรมภายในหรือนอกประเทศ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
รหัส 00110 
   1.3.11  คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพนัธ  ต้ังไว  10,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมา
จัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีตางๆต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110                 
คาวัสดุ  ต้ังไว  85,000 .-  บาท 

1.3.12 ประเภทคาวัสดุสํานกังาน  ต้ังไว  40,000.-  บาท เพื่อจายเปนคาเคร่ืองใชเชน  กระดาษ  แบบ
พิมพ  ปากกา  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปรหัส 00110 

1.3.13 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว  ต้ังไว  25,000.- บาท เพื่อจายเปนคาส่ิงของ 
เคร่ืองใชตาง ๆ เชน ถวย ชาม น้ําดื่ม และอ่ืน ๆ ตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 
      1.3.14 ประเภทคาวัสดุเคร่ืองคอมพิวเตอร  ต้ังไว 20,000.- บาท เพื่อใชจายเปนคาซ้ือส่ิงของเคร่ืองใช
ตาง ๆ เชน แผนดิสก และอื่น ๆ ตามความจําเปน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
รหัส 00110 
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังไว  319,000.-  บาท 

1.4.1ประเภทคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัต ิ  คาซ้ือดวงตราไปรษณียากรต้ังไว  8,000.-  บาท 
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไปรหสั 00110                                           

1.4.2ประเภทคากระแสไฟฟาผลิตน้ําประปา ต้ังไว  90,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายคากระแสไฟฟา 
ผลิตน้ําประปา หมูท่ี 6 ตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย รหัส 00330 
      1.4.3 ประเภทคากระแสไฟฟาผลิตน้าํประปา ต้ังจายไว 12,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายคา
กระแสไฟฟาผลิตน้ําประปา หมูท่ี 5 ต.ยานยาว ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานพาณิชยรหสั 00330 
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      1.4.4 ประเภทคากระแสไฟฟาผลิตน้าํประปา ต้ังไว 90,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายคากระแสไฟฟา
ผลิตน้ําประปา หมูท่ี 8 ตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชยรหัส 00330 
                                                                               
                   1.4.5 ประเภทคากระแสไฟฟาผลิตน้ําประปา ต้ังไว  18,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายคากระแสไฟฟา
ผลิตน้ําประปา หมูท่ี 2 ตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชยรหัส 00330 
                    1.4.6 ประเภทโครงการอินเตอรเน็ต ต้ังไว 11,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ต  
ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป รหัส 00110 

1.4.7ประเภทคากระแสไฟฟาผลิตน้ําประปา ต้ังไว  90,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายคากระแสไฟฟา
ผลิตน้ําประปา หมูท่ี 4 ตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย รหัส 00330 
หมวดรายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไว   5,000.-บาท 
1.หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง  ต้ังไว  5,000.- บาท 

1.1. ประเภทคาครุภัณฑ  ต้ังไว  5,000 .- บาท  
                     1.1.1 ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว 5,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 
ขนาด 2 บาน จํานวน 1 ตู ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส 00110 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมือง    จังหวัดพิจติร 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   สวนโยธา 
……………………….. 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังส้ิน  2,946,152.-  บาท 
1.  รายจายประจํา  ต้ังไว    2,102,452.- บาท   แยกเปน 
     1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไว   323,280 -    บาท   
          เงินเดือน   ต้ังไว   323,280.- บาท 

1.1.1  เงินเดือนประเภท เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว  189,360.-  บาท  เพื่อจายเปนเงินเดอืนปรับเงินตาม
มติครม.และเงินปรับปรุงใหแกพนกังานสวนตําบลในตําแหนงหัวหนาสวนโยธา  จํานวน  1  อัตรา  ดังนี้ ต้ังจาย
จากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240 

1.1.2  เงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงาน ต้ังไว 115,920.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนปรับเงินตามมติ
ครม.และเงินปรับปรุงใหเล่ือนข้ันแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา  
จํานวน 1 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240 
             1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ต้ังไว 18,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว พนกังานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
รหัส 00240 

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไว  157,920.- บาท  

 1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินท่ีจายเพิ่มใหแกพนักงานจาง ต้ังไว 121,920- บาท เพือ่จายเปน
คาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป และเงินปรับปรุงเล่ือนข้ัน จํานวน 2 อัตรา ไดแกตําแหนง พนกังานจาง คนงาน
ท่ัวไป จํานวน  1  อัตรา และตําแหนงผูชวยชางโยธา จํานวน  1  อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชนรหัส 00240 
 1.2.4 ประเภทเงนิเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ต้ังไว  36,000.- บาท เพื่อจายเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวพนกังานท่ัวไป ตําแหนง พนกังานจางท่ัวไป จํานวน  1  อัตรา และตําแหนงผูชวยชางโยธา จํานวน  1  
อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240 
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1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ต้ังไว   1,610,252.-  บาท  แยกเปน 
      คาตอบแทน    ต้ังไว    50,000. -     บาท 

      1.3.1 ประเภท  เงินชวยคารักษาพยาบาล  ต้ังไว  30,000.-  บาท  เพือ่จายเปนเงินชวยเหลือ 
คารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนรหัส 00240 

     1.3.2ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ต้ังไว 20,000 .- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ  
การศึกษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนรหัส 00240  
                  คาใชสอย   ต้ังไว     1,082,000.-    บาท 
    1.3.3ประเภทคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ต้ังไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน ในการฝกอบรม สัมมนา ของพนักงานสวนตําบล พนกังานจางพนักงานจางหรือบุคคลท่ัวไปที่ท่ี
ไดรับอนุญาตเขารับการอบรมภายในหรือนอกประเทศ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนรหัส 00240 
    1.3.4  ประเภทคาใชจายเดนิทางไปราชการ  ต้ังไว  40,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาเดินทางไปราชการ 
เชน คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คายานพาหนะ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางพนกังานจางหรือบุคคลท่ัวไปที่ท่ี
ไดรับอนุญาตเขารับการอบรมภายในหรือนอกประเทศ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชนรหัส 00240 
     1.3.5 ประเภทบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมครุภัณฑ ใหสามารถใชการได ไดแก กลองถายรูป คอมพิวเตอร เคร่ืองตัดหญา หอกระจายขาวหมูบาน 
เคร่ืองขยายเสียงตามสาย หมอแปลงไฟฟา มิเตอรไฟฟา ประปาภายในอาคารและอ่ืนๆตามความจําเปน ต้ังจาย
จากเงินรายได ปรากฏแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240 
     1.3.6 ประเภทรายจายเพือ่ใหไดมาซ่ึงบริการ  ต้ังไว 90,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ หมูท่ี 1 –หมูท่ี 10 ตําบลยานยาว จุดละ 150.-บาทตอตน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240 

    1.3.7 ประเภทคาจางเหมาบริการ  ต้ังไว  100,000.-  บาท เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คา
ลางฟลม คาอัดขยายรูป คาถายเอกสาร หรือ จางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ จางเหมาลอกคลองระบายนํ้า  
จางเหมาสูบน้าํ จางเหมาวางทอเมนประปา จางเหมาเคร่ืองจักรกลปรับเกล่ียพื้นท่ี จางเหมาทาสีอาคารท่ีทําการฯ 
หรือศูนยเด็กเล็ก จางเหมาถางปาไหลทางถนนสายหลักของหมูบานหรืออ่ืนๆตามความจําเปน   ต้ังจายจากเงิน
รายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240 

 



                                                              -18- 
1.3.8ประเภทคาซอมแซมสถานีสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา ต้ังไว 250,000.- บาท เพือ่ใชจายใน 

การบํารุงรักษาแพ ,เคร่ืองสูบน้ํา ,บานพัก ระบบไฟฟา และอุปกรณตาง ๆหสามารถใชการไดดี ตลอดจนอ่ืนๆ
ตามความจําเปนของสถานีสูบน้ํา ท้ัง 4  สถานี ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
รหัส 00240 
     1.3.9 ประเภทคาซอมแซมประปา ต้ังไว 250,000.- บาท เพื่อใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาของ อบต.และ อุปกรณตาง ๆ ใหสามารถใชการไดดี ฯลฯ ต้ังจายจากเเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏ
ในแผนงานพาณิชย รหัส 00330 

    1.3.10 ประเภทคาจางเหมาบริการ   ต้ังไว   150,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายใหไดมาซ่ึงบริการ เปน
คาจางเหมาเปลี่ยนทรายถังกรองระบบประปา เปล่ียนสารกรองคารบอน แมงกานีสถังกรองระบบประปา  คาลาง
ทอเมนระบบประปา และอ่ืนๆตามความจาํเปนต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการพาณิชย รหสั 00330 
     1.3.11 ประเภทคาเบี้ยเล้ียง จนท. ควบคุมเคร่ืองสูบน้ําสวนราชการ ต้ังไว 10,000.- บาท 
เปนคาเบ้ียเล้ียงและอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับจนท.ควบคุมเครื่องสูบน้ําของสวนราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ยานยาวรองขอใหนําเคร่ืองสูบน้ํามาชวยเหลือในการบรรเทาอุทกภยัใหกับราษฎร ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240 
 1.3.12  ประเภทคาใชจางเหมาคนเก็บขยะมูลฝอย   ต้ังไว 72,000.- บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาคนเก็บ
ขยะมูลฝอยจํานวน 2  อัตรา ในอัตราเดือนละ 3000.-  บาท ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน รหัส 00240     
 คาวัสดุ  ต้ังไว  478,252.-  บาท 

1.3.12   ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ต้ังไว  20,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาเคร่ืองใชเชน  กระดาษ  แบบ
พิมพ  ปากกา  ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240 
 1.3.13 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ต้ังไว  100,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ  ไฟฟา
และวิทยุ เชน หลอดไฟฟา มิเตอรไฟฟา และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆตามความจําเปนสําหรับซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ใหดีข้ึนหรือติดต้ังโคมไฟฟาสาธารณะใหมในหมูบาน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
รหัส 00240 

1.3.14 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ต้ังไว  10,000.-  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุท่ีใชในการ
โฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ เชน  ฟลม , ปายประกาศ กระดาษโปสเตอรสีโปสเตอร ฯลฯ  ต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240  
              1.3.15 ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ  ต้ังจายไว 80,000.- บาท เพื่อใชจายในการจดัซ้ือมิเตอรน้ํา คลอรีนและอ่ืนๆ
ตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานพาณิชย รหัส 00330 
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1.3.16 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว 15,000.- บาท เพื่อใชจายเปนคาซ้ือส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน 

แผนดิสก หมึกปร้ินเตอร ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะแลชุมชนรหัส 00240 
1.3.17 ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ต้ังไว 70,000.- บาท เพื่อใชจายเปนคาจดัซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง

และหลอล่ืนสําหรับเคร่ืองตัดหญา รถจักรยานยนต รถเกบ็ขยะมูลฝอย หรือเคร่ืองจักรกล ดคร่ืองสูบน้ําของสวน
ราชการตางๆ ฯลฯต้ังจายจากเงินเปนรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240  
 1.3.18 ประเภทคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร ต้ังไว 50,000.- บาท เพื่อใชจายในการจัดซ้ือสารเคมีกําจัดหญา  
ปุย ไมดอก ไมยืนตน และ อ่ืน ๆ ตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
รหัส 00320  
 1.3.19 ประเภทคาจัดซ้ือวัสดุกอสราง ต้ังไว 78,252-. บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ือวัสดุกอสราง ไดแก 
ปูนซีเมนต ทราย อิฐ สังกะสี ตะปู ทอน้ํา อุปกรณประปา ไม สี แปรงทาสีและอ่ืนๆตามความจําเปน ต้ังจายจาก
เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240 
 1.3.20  ประเภทคาวัสดงุานบานงานครัว ต้ังไว 55,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัวไดแก 
ถังขยะพลาสติก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 55  ซม. สูง 85 ซม. จํานวน 100 ถัง ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  รหัส 00240  
 1.4  หมวดคาสาธรณูปโภค ต้ังไว 11,000.- บาท  
             1.4.1 ประเภทคาบริการอินเตอรเน็ต ต้ังไว 11,000-.บาท เพือ่จายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตต้ังจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนรหัส 00240  
รายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไว   843,700 .-บาท 
       1. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว  843,700.-บาท 

1.1. ประเภทครุภณัฑ  ต้ังไว    305,000.-บาท 
             1.1.1คาจัดซ้ือครุภณัฑการเกษตร    ต้ังไว  80,000.- บาท สําหรับจัดซ้ือซัมเมอรระบบประปา ขนาด 3 
แรง จํานวน  2  ตัว ๆ ละ 40,000.- บาท  เพือ่ใชสูบน้ําระบบประปาของ อบต. ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานพาณิชย รหัส 00330 
 1.1.2 คาจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร        ต้ังไว 20,000.- บาท สําหรับจัดซ้ือมอเตอรสูบน้ํา ขนาด 3 แรง 
จํานวน  1  ตัว เพื่อใชสูบน้ําระบบประปาของ อบต. หรืออ่ืนๆตามความจําเปนต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานงานพาณิชย รหัส 00330 
 1.1.3 คาจัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร         ต้ังไว 15,000.- บาท สําหรับจัดซ้ือมอเตอรสูบน้ํา ขนาด 2 แรง  
จํานวน  1 ตัว  เพื่อใชสูบน้ําระบบประปาของ อบต.หรืออ่ืนๆตามความจําเปน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ปรากฏในแผนงานพาณิชย รหัส 00330 
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             1.13 คาจัดซ้ือรถบรรทุกอเนกประสงค  แบบรถเกษตร ต้ังไว  190,000 บาท สําหรับจัดซ้ือรถบรรทุก
อเนกประสงค แบบรถเกษตร จํานวน 1 คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้   คัทซี 4 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร ชวงทายไมเต็ม 
พรอมเคร่ืองยนตดีเซล 1 สูบ 4 จังหวะ (11.5 แรงมา ) ระบบเกียรเดินหนา 5 เกียรถอยหลัง 1 เกียร มีจานเบรคๆ 
มือรถยนต  คลัทชธรรมดา พรอมปมหมอลมเบรก พวงมาลัยรถยนตแบบเฟองตัวหนอน แหนบหนา หลัง พรอม
แหนบชวยหลัง ขับเคล่ือนลอหลัง แบตเตอร่ี พรอมกระบะเหล็กพื้นแผนลาย กวาง 1.65 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 
1.20 เมตร เปดทาย 1 ดาน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240 
1.2 ประเภทที่ดินและส่ิงกอสราง  ต้ังไว  538,700.- บาท  
 1.2.1 คากอสรางถนน คสล. สายริมคลองชลประทาน ซี 64 หมูท่ี 4 ตําบลยานยาว ต้ังจายไว 
74,300.- บาท เปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 180 
ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240   
 1.2.3 คากอสรางถนน คสล. สายนานายสมนึก หมูท่ี 2 ตําบลยานยาว ต้ังจายไว 74,300.- บาท เปนคา
กอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 180 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง
ไหลทาง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน รหัส 00240  
 1.2.4 คากอสรางถนน คสล. สายซอยแยกการศึกษา หมูท่ี 10 ตําบลยานยาว ต้ังจายไว 61,200.- บาท เปน
คากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 51 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ท่ีไมนอยกวา 153 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
รหัส 00240  
 1.2.5 คากอสรางถนนดิน  ซอยหลังศาลเจาพอปูเสือ หมูท่ี 4 ตําบลยานยาว ต้ังจายไว 31,200.- บาท เปน
คากอสรางถนน กวาง 3.00 ม. ยาว 170 ม. สูงเฉล่ีย 0.50 ม. พรอมลงลูกรัง กวาง 3.00 ม. ยาว 290 ม. สูงเฉล่ีย 
0.10 ม. หรือจํานวนลูกรังไมนอยกวา 87 ลบ.ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว ต้ังจาย
จากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240  
              1.2.6 คากอสรางถนน คสล. สายคลองชลประทาน ซี 40-1 หมูท่ี 5 ตําบลยานยาว ต้ังจายไว 
 99,900.- บาท เปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 82 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 246 
ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240 
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 1.2.7 คากอสรางถนน คสล. สายริมคลองชลประทาน หมูท่ี 9 ตําบลยานยาว ต้ังจายไว 99,200.- บาท 
เปนคากอสรางถนน คสล. กวาง 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นท่ีไมนอยกวา 240 ตารางเมตร พรอม
ลงลูกรังไหลทาง ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงนิอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน รหสั 00240                                                                         
                1.2.8 โครงการตอเติมอาคารอเนกประสงค  หมูท่ี 4 ตําบลยานยาว  ต้ังไว  98,600 บาท เปนคาตอตอ
เติมอาคารอเนกประสงค  ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 6.70 ม. สูง 2.70 ม. ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน
ตําบลยานยาว ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส 00240                                                  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องคการบริหารสวนตําบลยานยาว 
อําเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 

รายจายงบกลาง 
…………………….. 

 
รายจายงบกลาง  ต้ังไว  รวม  4,782,308.- บาท  แยกเปน 

1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  ต้ังไว  4,532,308.- บาท  แยกเปน 
1.1  ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.)   

ต้ังไว 71,308.-บาท  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง     รหัส 00410      
1.2   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม    ต้ังไว  120,000.-  บาท  เพื่อจายเปน 

คาสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางของ อบต. และพนกังานจางท่ีไดรับการถายโอนจากสวน
ราชการ อ่ืน ๆ ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปปรากฏในแผนงานงบกลาง รหัส 00410      
                   1.3   ประเภทเงินรางวัลตามกฎหมายจราจรทางบก  ต้ังไว  5,000.-  บาท เพื่อจายเปนเงินรางวัลนํา
จับแกเจาหนาท่ีผูจับและผูแจงจับ ตามกฎหมายจราจรทางบก  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน แผนงานงบกลาง
รหัส 00410      
       1.4 รายการคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังไว 132,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การศึกษาระดบัปริญญาตรีของพนักงานสวนตําบลหรือฝายบริหารหรือสมาชิกสภา อบต. หรือพนกังานจาง 
อบต. ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลางรหัส 00410      
        1.5 ประเภทเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ  ต้ังไว  50,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบ
ระบบหลักประกันสุขภาพสําหรับบริหารจดัการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน ต้ังจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลางรหัส 00410      
        1.6 รายการคาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท ต้ังไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การศึกษาระดบัปริญญาโทของพนักงานสวนตําบลหรือฝายบริหารหรือสมาชิกสภา อบต. หรือพนกังานจาง 
อบต. ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลางรหัส 00410    
                   1.7 ประเภทเงินสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ต้ังไว 3,522,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห
และเบ้ียยังชีพใหแกเดก็ ผูสูงอายุ  และผูดอยโอกาสทางสังคม สําหรับยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรใหดีข้ึน  
จํานวน 587 คน เดือนละ ๆ 500.- บาท / คน  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
รหัส 00230 
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     1.8 ประเภทเงินสงเคราะหและสวัสดิการทางสังคม ต้ังไว 366,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะห
เบ้ียยังชีพคนพิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของราษฎรใหดีข้ึน จํานวน  61 คน โดยจายเดือนละ 500.- บาท / 
คน  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  รหัส 00230                                                                   
                  1.9 ประเภทเงินสงเคราะหและสวัสดิการสังคม ต้ังไว 6,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบ้ียยัง
ชีพผูปวยเอดส สําหรับยกระดับคุณภาพชีวติของราษฎรใหดีข้ึน  จํานวน   1   คน  โดยจายเดือนละ500.- บาท / 
คน ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  รหัส 00230 
    1.10 ประเภทเงินสงเคราะห และสวัสดิการสังคม ต้ังไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหและ
สวัสดิการทางสังคมสําหรับเด็ก ท่ี ดอยโอกาสทางสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กใหดีข้ึน จํานวน  400 
คน ๆ ละ 500.- บาท  ต้ังจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง  รหัส 00230 
2.  ประเภทเงินสํารองจาย  ต้ังไว  250,000  บาท 
                   2.1 ประเภทเงินสํารองจาย  ต้ังไว  250,000 บาท  ต้ังจายจากเงินรายไดเปนเงิน  202,152.-  บาท และ
ต้ังจายเปนจากเงินอุดหนุนท่ัวไป เปนเงิน 47,848.- บาท ปรากฏในแผนงานงบกลางรหสั 00410      
 
 


