
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 



องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
เขต/อําเภอ ปากทอ    จังหวัดราชบุรี

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

171  หมูที่  3  ซอย-  ถนนปากทอ - โปงกระทิง  แขวง/ตําบล ยางหัก
  เขต/อําเภอ ปากทอ  จังหวัดราชบุรี  70140

พื้นที่ 297.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,828 คน
ชาย 4,036 คน

หญิง 3,792 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลยางหักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลยางหักจึงขอชี้แจงใหทาน
ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 81,470,429.31 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 44,267,237.45 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,309,188.44 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 499,000.00 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 3,000,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
(1) รายรับจริง จํานวน 44,020,113.96 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 285,174.17 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 15,660.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 548,303.50 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 77,118.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,272,051.29 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,821,807.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน 29,182,402.32 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 11,064,406.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,786,934.87 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,468,921.45 บาท

งบลงทุน จํานวน 487,820.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,374,320.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 30,500.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 164,800.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 203,887.88 336,000.00 336,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 555,786.00 88,000.00 64,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 499,787.17 499,000.00 523,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 29,100.00 33,000.00 33,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,288,561.05 956,000.00 956,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,678,056.48 19,044,000.00 19,044,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,678,056.48 19,044,000.00 19,044,000.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 20,378,835.00 26,400,000.00 25,379,200.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,378,835.00 26,400,000.00 25,379,200.00
รวม 43,345,452.53 46,400,000.00 45,379,200.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจาย รายจายจริงป 2561 ประมาณการ ป 2562 ประมาณการ ป 2563
จายจากงบประมาณ

งบกลาง 0.00 10,798,000.00 14,083,600.00

งบบุคลากร 0.00 11,166,100.00 11,478,600.00

งบดําเนินงาน 0.00 12,671,400.00 9,770,200.00

งบลงทุน 0.00 7,189,500.00 5,461,800.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 1,025,000.00 1,025,000.00

งบเงินอุดหนุน 0.00 3,550,000.00 3,540,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 0.00 46,400,000.00 45,359,200.00

รวม 0.00 46,400,000.00 45,359,200.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก

อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี
ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,610,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 537,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,856,000

แผนงานสาธารณสุข 310,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 7,455,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 157,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 830,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 450,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,083,600

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,359,200



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,254,600 1,890,000 8,144,600

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,029,080 1,890,000 5,919,080

งบดําเนินงาน 2,832,000 424,200 3,256,200

    ค่าตอบแทน 210,000 165,000 375,000

    ค่าใช้สอย 1,637,000 150,000 1,787,000

    ค่าวัสดุ 710,000 100,000 810,000

    ค่าสาธารณูปโภค 275,000 9,200 284,200

งบลงทุน 100,000 54,800 154,800

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 54,800 154,800

งบรายจ่ายอื่น 25,000 1,000,000 1,025,000

    รายจ่ายอื่น 25,000 1,000,000 1,025,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 9,241,600 3,369,000 12,610,600

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

งบดําเนินงาน 525,000 525,000

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 235,000 235,000

    ค่าวัสดุ 250,000 250,000

งบลงทุน 12,000 12,000

    ค่าครุภัณฑ์ 12,000 12,000

                                             รวม 537,000 537,000
แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,022,000 0 2,022,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,022,000 0 2,022,000

งบดําเนินงาน 410,000 2,622,000 3,032,000

    ค่าตอบแทน 160,000 0 160,000

    ค่าใช้สอย 250,000 520,000 770,000

    ค่าวัสดุ 0 1,990,000 1,990,000

    ค่าสาธารณูปโภค 0 112,000 112,000

งบลงทุน 0 352,000 352,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 52,000 52,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,450,000 3,450,000

    เงินอุดหนุน 0 3,450,000 3,450,000

                                             รวม 2,432,000 6,424,000 8,856,000



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 250,000 250,000

    ค่าใช้สอย 100,000 100,000

    ค่าวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

                                             รวม 310,000 310,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,312,000 0 1,312,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,312,000 0 1,312,000

งบดําเนินงาน 1,200,000 0 1,200,000

    ค่าตอบแทน 280,000 0 280,000

    ค่าใช้สอย 380,000 0 380,000

    ค่าวัสดุ 540,000 0 540,000

งบลงทุน 289,800 4,653,200 4,943,000

    ค่าครุภัณฑ์ 289,800 489,000 778,800

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,164,200 4,164,200

                                             รวม 2,801,800 4,653,200 7,455,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

งบดําเนินงาน 157,000 157,000

    ค่าใช้สอย 157,000 157,000

                                             รวม 157,000 157,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 360,000 470,000 830,000

    ค่าใช้สอย 320,000 470,000 790,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

                                             รวม 360,000 470,000 830,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและ
ป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 450,000 450,000

    ค่าใช้สอย 420,000 420,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

                                             รวม 450,000 450,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,083,600 14,083,600

    งบกลาง 14,083,600 14,083,600

                                             รวม 14,083,600 14,083,600







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอ ปากทอ  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 169,581.29 96,348.33 170,000.00 0.00 % 170,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 0.00 652.65 83,608.55 155,000.00 0.00 % 155,000.00
     ภาษีป้าย 0.00 10,690.00 23,931.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 180,923.94 203,887.88 336,000.00 336,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 2,250.40 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 0.00 1,900.00 1,850.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 0.00 73,658.00 544,436.00 74,000.00 -32.43 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

0.00 11,600.00 9,500.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 89,408.40 555,786.00 88,000.00 64,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 24,000.00
     ดอกเบี้ย 0.00 474,521.89 499,787.17 499,000.00 0.00 % 499,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 474,521.89 499,787.17 499,000.00 523,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 0.00 22,000.00 0.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 11,261.00 29,100.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 33,261.00 29,100.00 33,000.00 33,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 0.00 619,195.33 830,000.00 0.00 % 830,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 7,629,516.63 9,907,446.91 7,900,000.00 0.00 % 7,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 0.00 4,059,804.95 4,534,274.62 4,236,000.00 0.00 % 4,236,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 143,265.33 137,859.83 155,000.00 0.00 % 155,000.00
     ภาษีสุรา 0.00 1,603,933.63 0.00 1,700,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 0.00 3,809,098.23 6,157,055.11 3,950,000.00 43.04 % 5,650,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 794,153.73 0.00 300.00 0.00 % 300.00
     คาภาคหลวงแร 0.00 97,828.70 69,457.43 98,700.00 0.00 % 98,700.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 48,999.10 47,927.75 52,000.00 0.00 % 52,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

0.00 121,862.00 202,047.00 122,000.00 0.00 % 122,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 2,792.50 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 18,308,462.30 21,678,056.48 19,044,000.00 19,044,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

0.00 19,531,677.00 20,378,835.00 26,400,000.00 -3.87 % 25,379,200.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 19,531,677.00 20,378,835.00 26,400,000.00 25,379,200.00
รวมทุกหมวด 0.00 38,618,254.53 43,345,452.53 46,400,000.00 45,379,200.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 45,379,200   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 336,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 170,000 บาท

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 155,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 11,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 64,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 2,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 12,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 523,000 บาท
คาเชาหรือบริการสถานที่ จํานวน 24,000 บาท

ดอกเบี้ย จํานวน 499,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 33,000 บาท
คาขายแบบแปลน จํานวน 21,000 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 12,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,044,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 830,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,900,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 4,236,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 155,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,650,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 300 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 98,700 บาท
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คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 52,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 122,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,379,200 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา

จํานวน 25,379,200 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

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

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

0.00 0.00 0.00 86,400.00 0 % 86,400

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 1,540,800.00 0 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 0.00 2,225,520.00 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,315,000.00 2.81 % 2,380,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 107,000.00 -1.87 % 105,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 148,000.00 14.86 % 170,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 188,000.00 6.43 % 200,080

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 1,038,000.00 3.08 % 1,070,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ    จังหวัดราชบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 104,580.00 -0.55 % 104,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 3,900,580.00 4,029,080
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 6,126,100.00 6,254,600

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 10,000.00 900 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 140,000.00 -42.86 % 80,000

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

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 180,000.00 210,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 162,000.00 -100 % 0

จ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอ  อบต. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

จ้างเหมาผู้ดูแลสถานที่ราชการ/แมบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและสงเสริมการ
เลือกตั้งระดับชาติ

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100 % 0

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

คาพวงมาลัย  ชอดอกไม้  พวงมาลา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

คาพวงมาลัย  ดอกไม้ พวงมาลา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินเทพยวรางกูร

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

จัดงานวันเฉลิมพระนางงเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

จัดงานวันท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100 % 0

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือจัดงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วันที่ระลึกท้องถิ่นไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

สงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําเวทีประชาคมตางๆ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร 
อบต.  ยางหัก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

อบต.  เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

อบรมให้ความรู้พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 868,000.00 1,637,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -30 % 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -25 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 25 % 25,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0 % 130,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -6.25 % 225,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -16.67 % 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -6.67 % 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 800,000.00 710,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 200,000.00 10 % 220,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0 % 17,000

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 255,000.00 275,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 2,103,000.00 2,832,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้พลาสติก 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรทมดา 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

ตู้บานเลื่อนทึบ  จํานวน  2  ฃุด 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2  บาท จํานวน 2  ตู้ 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

โตะทํางานแบบ  7  ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน  2  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ   จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ เลเซอร และ เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก จํานวน 2 เครื่อง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 37,000.00 2.7 % 38,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 193,900.00 100,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 193,900.00 100,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

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

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติดการ
ชวยเหลือประชาชนร

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 0.00 0.00 8,478,000.00 9,241,600
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 221,000.00 320.36 % 929,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 226,000.00 3.1 % 233,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 578,000.00 3.11 % 596,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -14.29 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,167,000.00 1,890,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,167,000.00 1,890,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

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

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 130,000.00 165,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นประโยชนตอ 
 อบต.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

ฝึกอบรมปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -37.5 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 130,000.00 100,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0.00 0.00 0.00 9,400.00 -2.13 % 9,200

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 9,400.00 9,200
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 419,400.00 424,200

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

โตํะเหล็กทํางาน  แบบ  4  ลิ้นชัก  จํานวน  
4  โตํะ

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0.00 0.00 0.00 13,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรจํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 23,000

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพจํานวน   1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

เครื่องพิมพเลเซอร 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 67,600.00 54,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 67,600.00 54,800

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

แผนที่ภาษีและทะเบียนทาีพยสิน 0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

สํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,000,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 486,000.00 1,000,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 486,000.00 1,000,000

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 0.00 2,140,000.00 3,369,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 0.00 0.00 10,618,000.00 12,610,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถนนปลอดภัยชวงเทสกาลตางๆ 0.00 0.00 0.00 37,000.00 -100 % 0

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

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

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิยัติการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

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

ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. อบต. ยางหัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

วันสถาปนา  อปพร. 22  มีนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 82,000.00 235,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 8,000.00 525 % 50,000

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

วัสดุสนาม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 208,000.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 330,000.00 525,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

รถบรรทุกน้ําดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ทอดูดน้ําดับเพลิง  ตัวหนอนผ้าใบ 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอนผ้าใบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,011,000.00 12,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 4,011,000.00 12,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 4,341,000.00 537,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 0.00 4,341,000.00 537,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 1,060,000.00 18.87 % 1,260,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 448,000.00 44.64 % 648,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 1,622,000.00 2,022,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,622,000.00 2,022,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 90,000.00 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยขน ตอ  อบต
. ยางหัก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 80,000.00 0 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 200,000.00 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 290,000.00 410,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 0.00 0.00 1,912,000.00 2,432,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ศพด. 0.00 0.00 0.00 35,300.00 -100 % 0

ทัศนศึกษาสร้างเสริมพัฒนาการเด็กนอก
สถานที่ของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล้ก 
อบต. ยางหัก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

บัณฑิตน้อย 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

พิธีไหว้ครูประจําปี  ศพด. อบต. ยางหัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

พิธีไหว้ครูประจําปี ศพด. อบต. ยางหัก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

วันเด็กแหงชาาติ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 350,000

สนับสนุนคาใช้จายอาหารกลางวัน 0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 405,300.00 520,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

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

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

คาอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 1,730,000.00 0 % 1,730,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 9,000.00 344.44 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000

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

วัสดุดนตรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 1,884,000.00 1,990,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 63,000.00 11.11 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

คาบริการโทรศัพท 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 70,000.00 112,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 2,359,300.00 2,622,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการศึกษา

ห้องสมุด 0.00 0.00 0.00 1,900,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0.00 0.00 0.00 13,000.00 100 % 26,000
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 16,000

เครื่องพิมพ 0.00 0.00 0.00 7,900.00 26.58 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 1,920,900.00 52,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 319,000.00 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

สนาเด็กเลนสร้างปัญญา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0.00 0.00 0.00 180,100.00 -44.48 % 100,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 499,100.00 300,000
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,420,000.00 352,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวัน  สพฐ. 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 -100 % 0
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อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,450,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 3,450,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 3,450,000.00 3,450,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 8,229,300.00 6,424,000
รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 0.00 10,141,300.00 8,856,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กําจัดสิ่งปฏิีกูล 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

รณรงคป้องกันโรคเอดส 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

อบรมและรณรงคป้องกันโรคเอดส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 80,000.00 100,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 230,000.00 250,000
งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนบริการสาธารณสุขมูลฐาน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0

อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
มูลฐาน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 60,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0.00 0.00 0.00 290,000.00 310,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 290,000.00 310,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รณรงคอบรมและแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบบูรณาการ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

วันผู้พิการ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 2,900 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 1,000.00 70,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,000.00 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 70,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 1,000.00 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 290,000.00 137.93 % 690,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 41,000.00 -2.44 % 40,000

เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 459,000.00 4.58 % 480,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000
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รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 892,000.00 1,312,000
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 892,000.00 1,312,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0.00 0.00 0.00 80,000.00 25 % 100,000

คาเบี้ยประชุม 0.00 0.00 0.00 40,000.00 150 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 200,000.00 280,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

คาเจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอ  อบต
.

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0.00 0.00 0.00 769,300.00 -74 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 949,300.00 380,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุกอสร้าง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -44.44 % 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 580,000.00 540,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 1,729,300.00 1,200,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแบบแปลน  จํานวน  1  ตู้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000

ตู้เหล็กแบบ  2 บาน 0.00 0.00 0.00 11,000.00 -100 % 0

ป้ีียบอกเขตควบคุมอาคาร   8 ป้าย 0.00 0.00 0.00 96,000.00 -100 % 0

ป้ายทางเข้า  อบต. 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ป้ีายห้ามทิ้งขยะ 0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

กล้องวงจรปิด  2  ฃุด 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0
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โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

กล้องวัดมุม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000

ล้อวัดระยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1   เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

เครื่องพิมพ  จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 54,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 5,900.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  1  เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,800

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 48,000

คาบํารุงรักษา  ซอมแซมทรัพยสิน 0.00 0.00 0.00 46,100.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 397,000.00 289,800
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 397,000.00 289,800

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 3,018,300.00 2,801,800
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งถังน้ําประจําหมูบ้าน ขนาด
ความจุ 3,000 ลิตร จํานวน 32  จุด
ในเขตตําบลยางหัก  อําเภอปากทอ  จังหวัด
ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 432,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑกีฬา

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  จํานวน 
 3  แหง
1.ที่ทําการ  อบต.  ยางหัก  หมู  3  ต.ยาง
หัก  อ.ปากทอ จ. ราชบุรี ติดตั้งเครีองออก
กําลังกาย  8  ตัว
2.โรงเรีบนบ้านก้วยศาลา หมู  7  ต.ยางหัก  
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  ติดตั้งเครื่องออกกําลลัง
กาย  8  ตัว
3.ศาลาเอนกประสงคผู้สูงอายุ หมู4 ๖.ยาง
หัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย จํานวน  8  ตัว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 489,000

ครุภัณฑอื่น

ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรในเขตตําบลยางหัก 
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 350,000.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 782,000.00 489,000
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ

บ้านพักข้าราชการ อบต. ยางหัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

กอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  
ซอยเขาไม้รวก (ชวงที่ 2) หมู 2 
ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,700

กอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต 
ศพด. อบต. ยางหัก  หมู 3  ต.ยางหัก  อง
ปากทอ  จ. ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 499,800

กอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทติก คอนกรีต 
ซอยเขาไม้รวก  หมูที่  2 บ้านตากแดด ต
.ยางหัก  อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 484,700.00 -100 % 0

กอสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต  ซอยพุ
สําโรง หมู 8  ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 484,700

กอสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยข้าง
วัดไทยประจัน หมู 5 ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ
.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 630,000

กอสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  ซอยหนอง
หลวง -บ้านลุงบัว หมู 6 ต.ยางหัก อ.ปากทอ 
จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000

กอสร้างฝายน้ําล้นสําหรับให้น้ําล้นลําห้วย
พุกรูด หมู  4  ต.ยางหัก  อ.ปากทอ  จ.  
ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 769,000
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กอสร้างฝายน้ําล้นห้วยพุสําโรง  หมู  8 บ้าน
ลานคา ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 483,000.00 -100 % 0

กอสร้างฝายน้ําล้นห้วยแมประจัน หมู 6 บ้าน
ยางคู ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 486,000.00 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) ร้อย
ละ 4 ของมกอสร้างทั้งหมด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ้านบ้านไทย
ประจันแบบบาดาล ขนาด 20  ลบ.ม. หมู  5 
บ้านไทยประจัน  ต.ยางหัก องปากทอ จ
.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 499,000.00 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ  คาควบคุมงานที่จายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 2,152,700.00 4,164,200
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 2,934,700.00 4,653,200

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 0.00 2,934,700.00 4,653,200
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 0.00 5,953,000.00 7,455,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ดนตรีไทยต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0 % 17,000

ฝึกอบรมอาชีพแลละสงเสริมอาชีพให้แกประ
ชาาชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ฝึกอบรมอาชีพและสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนในตําบลยางหัก

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด หรือ ประชา
รัฐ รวมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

สงเสริมพัฒนาผู้นําสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

อันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 97,000.00 157,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 97,000.00 157,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

งานกาชาดราชบุรี  2562 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 0.00 107,000.00 157,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 107,000.00 157,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กีฬาตําบลยางหัก 0.00 0.00 0.00 210,000.00 19.05 % 250,000

เข้าคายยุวชน  ตําบลยางหัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

เข้าคายยุวชนตําบลยางหัก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

แขงขันกีฬายุวชน  เยาวชนตําบลยางหัก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

แขงขันกีฬาเยาวชนตําบลยางหัก 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17 หน้า : 27/32



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

จัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด นักเรียน เยาวชน ประชาชน  อปท. 
อ.ปากทอ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 280,000.00 320,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 320,000.00 360,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 320,000.00 360,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จัดงานประเพณีข้าวหอกะเหรี่ยง 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0

จัดงานประเพฯีเดือนเก้า  ผูกแขนเรียกขวัญ  
กินข้าวหอ ของชาวไทยเชื้อสาย
กระเหรี่ยง

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 150,000

บรรพชาสามเณร 0.00 0.00 0.00 15,000.00 100 % 30,000

ประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ประเพณีแหเทียน  งดเหล้า  เข้าพรรษา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา  งดเหล้า  เข้า
พรรษา

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

ลอยกระทง 0.00 0.00 0.00 106,000.00 41.51 % 150,000

วันพอและวันแม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

สงเสริมผู้นําด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

สงเสริมผู้นําภูมิปัญญาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

สงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 331,000.00 470,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 331,000.00 470,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 331,000.00 470,000
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 0.00 651,000.00 830,000

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดิน
โคลนกีดขวางแหลงนํา หมู  1 ลําห้วยวังปลา
ชอน

0.00 0.00 0.00 454,700.00 -100 % 0

กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกบริเวณฝายทดน้ําไทย
ประจัน  หมูที่  5  ต.ยางหัก อ.ปากทอ 
จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 392,000.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกวัชพืช บริเวณสระ  5 ไร   
ข้างวัดไทยประจัน  หมู  5  ต,ยางหัก อ.ปาก
ทอ  จ.ราชบุรี

0.00 0.00 0.00 49,000.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกวัชพืชลําห้วยไทยประจัน  
บริเวณประปาหมูบ้าน หมู 3 
ตําบลยางหัก  อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

0.00 0.00 0.00 464,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเครนื่องจักรขุดลอกแหลง
น้ํา  ลําห้วยยางคู  หมู  6

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสระน้ํา  
หมูที่  2

0.00 0.00 0.00 206,000.00 -100 % 0

จ้างเหมาเครื่องจักร ขุดลอกดินโคลน  และ
วัชพืชในแหลงน้ํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ท้องถิ่น  
สร้างป่า  รักษน้ํา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยี
เกษตรตําบลยางหัก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

สนับสนุนการดําเนินงานศูนยเทคโนโลยี
เกษตรตําบลยางหัก

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

อนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดํารัส
มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

อนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดํารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

อบรมให้ความรู้ภาวะโลกร้อน 0.00 0.00 0.00 4,000.00 900 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 2,019,700.00 420,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 2,049,700.00 450,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 2,049,700.00 450,000
รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 0.00 2,049,700.00 450,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0 % 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 588,600.00 0.00 8,610,000.00 17.31 % 10,100,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 118,400.00 0.00 2,158,000.00 11.21 % 2,400,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 0.00 6,500.00 0.00 90,000.00 0 % 90,000

สํารองจาย 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0 % 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

กองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 123,600

เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0 % 200,000

รวมงบกลาง 0.00 713,500.00 0.00 12,248,000.00 14,083,600
รวมงบกลาง 0.00 713,500.00 0.00 12,248,000.00 14,083,600
รวมงบกลาง 0.00 713,500.00 0.00 12,248,000.00 14,083,600

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 713,500.00 0.00 12,248,000.00 14,083,600
รวมทุกแผนงาน 0.00 713,500.00 0.00 46,400,000.00 45,359,200
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

อําเภอ ปากทอ   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,359,200 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่ว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,241,600 บาท

งบบุคลากร รวม 6,254,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือน ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยเงินเดือนและคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลฯ   
          - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย   วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ 
          - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือน
และคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลฯ  
          - ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด) 
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนนายกองคการบริหาร
สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล ที่ดํารงตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล  - ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก    
  1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน     1    อัตรา 
  2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล        จํานวน    1    อัตรา  
  3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   12    อัตรา 
  4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน     1    อัตรา
      - ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,029,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,380,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
จํานวน   9  อัตรา    ไดแก  
1) ตําแหนงปลัด อบต.                                   จํานวน   1   อัตรา
2) ตําแหนงรองปลัด อบต.                              จํานวน   1   อัตรา
3) ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด                          จํานวน   1   อัตรา
4) ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน          จํานวน   1   อัตรา
5) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน                            จํานวน   1   อัตรา
6) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล                        จํานวน   1   อัตรา
7) ตําแหนงนิติกร                                          จํานวน   1   อัตรา
8) ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน 1 อัตรา
9) ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ                        จํานวน    1  อัตรา
         - ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล
- ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง
ผูบริหาร  จํานวน  3  อัตรา  ไดแก ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล  ,ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงหัวหนา
สํานักปลัด    
         - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 200,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนของลูกจางประจํา 
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
   - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,070,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน   8  อัตรา  ไดแก
1) ตําแหนงผูชวยนิติกร            จํานวน  1  อัตรา 
2) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา
3) ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ         จํานวน  1  อัตรา
4) ตําแหนงคนงานทั่วไป            จํานวน  5  อัตรา
         - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
และพนักงานจางทั่วไป   
         - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 2,832,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ
บริหารสวนตําบลยางหักเชน คาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง/เปดซอง  ตรวจ
การจาง  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให
เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   พ.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380
 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต
. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27
 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
 - ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2409
 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2559 
- ตั้งจายจากเงินรายได   (สํานักงานปลัด)

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายคาเชาบานได
ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 2551  
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรแกพนักงานสวนตําบลผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ 
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 1,637,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จางเหมาบริการที่เปนประโยชนตอ  อบต. จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
ยางหัก เชน คาถายเอกสาร เขาเลมเย็บเอกสาร,  หนังสือ,ขอบัญญัติ,แผน
พัฒนาสามป,แผนชุมชน,แบบประเมินคาตอบแทนเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) ,ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล,คาซัก
ฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต,เว็บไซตของ อบต.คาจางตัด
ผาคลุมโต๊ะและเกาอี้ ,คาจางเหมาจัดเก็บขอมูล จปฐ. คาเบี้ยประกันภัยรถ
ยนตสวนกลาง,คาเชาทรัพยสิน,คาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คาธรรมเนียม
ตางๆ,คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน สื่อสิ่ง
พิมพตางๆ ฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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จางเหมาผูดูแลสถานที่ราชการ/แมบาน จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูดูแลสถานที่ราชการ/แมบาน  
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและ            คา
สาธารณูปโภค
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

2.1 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก,คณะ
กรรมการและคณะอนุกรรมการ           ตั้งไว   30,000  บาท  
2.2 คาเลี้ยงรับรองในการตอนรับคณะบุคคลผูมาเยี่ยมเยียนองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งไว 30,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบลยางหักในการตอนรับ
คณะบุคคลผูมาเยี่ยมเยียน เชน จังหวัดเคลื่อนที่,อําเภอเคลื่อนที่ หรือ ตรวจ
งานราชการองคการบริหารสวนตําบลยางหัก ,พิธีเปดอาคารตางๆ ,คาใชจาย
ในพิธีทางศาสนา ฯลฯ
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินคารับรองหรือ
คาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลใหตั้งงบประมาณไดไมเกินป
ละ 1 %  ของรายไดจริงของปงบประมาณที่ลวงมาโดยไมรวมรายไดจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให  ดังนี้  ใน
ปงบประมาณ 2561   มียอดรายรับจริง  23,096,828.63   บาท  คํานวณได
ดังนี้  23,096,828.63   x  1/100  =  230,968.28  บาท  ใหเบิกจายไดใน
ภายในวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไวตามอัตราที่กําหนดและตามคาใช
จายที่เกิดขึ้นจริง  โดยคํานึงถึงความจําเปนและประหยัด 
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่
คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทนตําแหนง
วาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง  สั่งใหมีการเลือกตั้งใหมและกรณี
อื่นๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งทองถิ่น  2561 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561  เรื่อง การซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) อบต.ยางหัก  หนา 60 ลําดับที่ 305
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูบริหารทอง
ถิ่น   สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล   พนักงานจาง    รวมทั้งผูที่ไดรับคํา
สั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
               - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555   แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   
               - ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)
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คาพวงมาลัย  ดอกไม พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาพวงมาลัย ชอดอกไม พวงมาลาฯลฯและคาใชจายอื่นๆที่
เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวันที่ 10
  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตางๆ คา
พวงมาลา และพานประดับพุมดอกไม  สรุปมีนัยสําคัญดังนี้
  1. เบิกจายจากเงินงบประมาณ หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
  2. คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับมอบใหผูมีเกียรติ ชาวตาง
ประเทศและคูสมรสที่เดินทางเขามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม
เกิน 300 บาท
  3. คาพวงมาลา หรือพานประดับพุมดอกไม สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย ครั้งละ
ไมเกิน 1,000 บาท
  4. คาพวงมาลาสําหรับวางศพผูมีเกียรติ พวงละไมเกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/36272  ลงวันที่  11
  สิงหาคม  2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคลตาง ๆ คาพวง
มาลา และพานประดับพุมดอกไม
4)  ประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง หลักเกณฑการชดใชคาสินไหมทดแทน
กรณีเจาหนาที่ของรัฐกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก 
ลงวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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นโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือจัดงานรัฐพิธี จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในจัดงานโครงการตามนโยบายรัฐบาลหรือจัดงานรัฐ
พิธี และเขารวมพระราชพิธี            เชน คาพิธีทางศาสนา  คากิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ  เชิญชวน หรืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนเพื่อมา
รวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) 2549
3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง  นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.ยางหัก หนา 62  ลําดับที่ 316
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ขององคการบริหารสวน
ตําบลยางหัก ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป และตัว
แทนภาคประชาชนที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการ ฯลฯ  เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
วัสดุ  คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาที่พัก คาใชจายอื่นๆ  ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557และระเบียบอื่นที่เกี่ยว
ของ ( อปท. ตั้งงบประมาณไดไมเกินรอยละ ๓  ของงบประมาณ
รายจายทั้งหมด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0808.2/ว
 3446ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2548)   
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557 และระเบียบอื่นที่เกี่ยว
ของ ( อปท. ตั้งงบประมาณไดไมเกินรอยละ ๓  ของงบประมาณรายจายทั้ง
หมด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท. 0808.2/ว 3446ลง
วันที่ 19 ตุลาคม  2548)   
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
 พ.ศ. 2559   แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  อบต.ยางหัก หนา 315
  ลําดับที่  61
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนี

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เชน  คาพิธีทาง
ศาสนา คารับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาปายโครงการ  คาใชจาย
เกี่ยวกับการประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ และ
คาใชจายอื่นๆ เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561–2564) อบต.ยางหัก  หนา 63 ลําดับ
ที่  321
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจาสุทิดา พระบรมราชินี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสุธิดา พระบรมราชินี  เชน  คาพิธีทางศาสนา คารับรอง  คาใชจายเกี่ยว
กับสถานที่  คาปายโครงการ  คาใชจายเกี่ยวกับการประกวดหรือแขงขัน คา
จางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 62  ลําดับที่  320
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17:59 หนา : 13/89



วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว  เชน  คาพิธีทางศาสนา คารับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับ
สถานที่  คาปายโครงการ  คาใชจายเกี่ยวกับการประกวดหรือแขงขัน คาจาง
เหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ และคาใชจายอื่นๆ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 62 ลําดับที่  319
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วันที่ระลึกทองถิ่นไทย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานโครงการจัดงานวันที่ระลึกทองถิ่น
ไทย  เชน  คาพิธีทางศาสนา              คารับรอง  คาใชจายเกี่ยวกับสถาน
ที่  คาปายโครงการ  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง  นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  หนา  62  ลําดับที่  318
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17:59 หนา : 14/89



สงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
ทําเวทีประชาคมตางๆ เชน               การจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาทอง
ถิ่น  การจัดทําประชาคม การพัฒนาผูนําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาทอง
ถิ่น  ไดแก คาจัดเตรียมสถานที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
น้ําดื่ม  คาวัสดุและอุปกรณอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 60 ลําดับที่  308
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

เสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายฝึกอบรมเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2565)   หนา 61   ลําดับที่  311
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17:59 หนา : 15/89



เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร อบต.  ยางหัก จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายฝึกอบรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล             ยางหัก หรือโครงการอื่นที่เขาลักษณะ
นี้ เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาตกแตงสถานที่
ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบ พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.ยางหัก หนา 61  ลําดับที่ 312
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17:59 หนา : 16/89



อบต.  เคลื่อนที่ใหบริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ใหบริการ
ประชาชน  ไดแก  คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาน้ําดื่ม  คาวัสดุและอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราช
การ พ.ศ.  ๒๕๕๘
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 60  ลําดับที่  109
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

อบรมใหความรูพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝึกอบรมใหความรูและสรางพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย เชน คาวิทยากร  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช
จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายในพิธี
เปด/ปด  คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) อบต.ยางหัก หนา 60 ลําดับที่  306
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชน เครื่องพิมพดีด โต๊ะ เกาอี้ เครื่องถาย
เอกสาร รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต  เครื่องโรเนียว กลองถาย
รูป คอมพิวเตอร ฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537และ
แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรกครอง           สวน
ทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6
 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20
 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคา
สาธารณูปโภค
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 710,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ  พระบรมฉายา
ลักษณ  กระดาษ  แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติขาราชการ  กระดาน
ไวทบอรด  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ พรม แผนปายจราจร แผน
ปาย นาฬิกา พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้นหอง (Partition) น้ําดื่ม
บริการประชาชน  ธงชาติ ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด) 

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17:59 หนา : 18/89



วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน  หลอดไฟฟา ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน สายไฟฟา เบรกเกอร สายอากาศ,เสาอากาศ,เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม, ลําโพง, สปอตไลท,หัวแรงไฟฟา, เครื่อง
วัดกระแสไฟฟา,รีซีสเตอร, ดอกลําโพง ,แผงวงจร,เครื่องบรรจุไฟฟา, แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 25,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน  แปรง ,น้ํายาดับกลิ่น, ไม
กวาด, กระทะไฟฟา หมอหุงขาวไฟฟา,จานรอง,แกวน้ํา,ถาด,ถัง,ผาปูที่นอน,ถัง
แก๊ส, กระติกน้ํารอน ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ,มุง,กระติกน้ําเย็น ผาคลุมโต๊ะและ
เกาอี้  ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่  สายไมล ยาง
นอก  ยางในรถยนต น้ํามันเบรก หัวเทียน  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไฟ
กระพริบ  กรวยจราจร ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล แก๊สหุง
ตม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวน
กลาง เครื่องตัดหญา เครื่องฉีดพนหมอกควัน รถกูชีพ ฯลฯ  
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ลางอัดขยายรูป กระดาษ
เขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม แถบบันทึกเสียง หนังสือ
พิมพ ปายประชาสัมพันธตางๆ  ฯลฯ 
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก แผนดิสก แปน
พิมพ  เมนบอรด เมาส  กระดาษตอเนือง เทปบันทึกขอมูลโปรแกรมตางๆที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ  
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก๊ส ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงานและบริการประชาชน 
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 275,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ  
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาน้ําประปาในสํานักงาน อบต. ยางหัก 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอราชการ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารทางไปรษณียและคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารทางไปรษณียและคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น ฯลฯ 
เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – 
รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน  2  เครื่อง จํานวน 44,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน  2  เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000  บาท  โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2562
  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กําหนดคุณลักษณะพื้น
ฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อ วันที่  15  มีนาคม 2562  ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1
 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 4 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.2 GHz และมีหนวยประมวลผลดาน
กราฟก (Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช
ความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)
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เครื่องพิมพ เลเซอร และ เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ จํานวน  2  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2562
  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กําหนดคุณลักษณะพื้น
ฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อ วันที่  15  มีนาคม 2562  ดังนี้ 
 1) เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18
 หนา/นาที) ราคา 10,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 2.) เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier , Scanner และ Fax 
ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผูผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 27 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 8 ภาพตอนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 15 หนาตอ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm) 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 
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-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา 1,200x600 dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดา 
-สามารถทาสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมปกติและคาซอมกลาง  เพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติและคาใชจายอื่นๆที่เขาลักษณะในรายจาย
ประเภทนี้  
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาวิจัย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ เชน  ประเมินผลการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก   ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ  ที่ดิน
และหรือสิ่งกอสราง 
 - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเปนอุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลหวยยางโทน  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอปาก
ทอ  จังหวัดราชบุรี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
         - เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
         1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
         2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
         4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2559     
        5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่  24  มิถุนายน  2559
        6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791  ลงวัน
ที่  3 เมษายน  2560
        7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 4427  ลงวันที่  7
 สิงหาคม  2561
        8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 5426  ลง
วันที่  24  กันยายน  2561
        9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618  ลง
วันที่  12  มีนาคม  2562
         - ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)                   
เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.2561 – 2565)  หนาที่ 56  ลําดับที่ 287
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,369,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,890,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,890,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 929,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
จํานวน  5  อัตรา     
1) ผูอํานวยการกองคลัง                             จํานวน  1  อัตรา 
2) นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ                      จํานวน  1
  อัตรา 
3) นักวิชาการการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา 
4) เจาพนักงานพัสดุ     ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน   จํานวน  1  อัตรา 
5) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน       จํานวน  1  อัตรา 
 - ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล 
ตําแหนงผูบริหาร  จํานวน  1  อัตรา  ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง   
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 233,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา และเงินปรับปรุงคาจางประจํา ประจําป      
จํานวน   1   อัตรา   ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองคลัง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 596,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ 
จํานวน   4   อัตรา    ไดแก
1) ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน  1  อัตรา 
2) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
3) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ           จํานวน  1  อัตรา
4) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา
  - ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  
จํานวน   4   อัตรา    
 - ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 424,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 165,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง/เปดซอง  ตรวจการ
จาง  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง)

คาเชาบาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายคาเชา
บาน  ไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวน   ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
- ตั้งจายจากเงินรายได   (กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ประจํา ซึ่งมีสิทธิเบิกได ตามระเบียบที่เกี่ยวของ ฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการตางๆ  ที่เปนประโยชนตอ  อบต. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
ยางหัก เชน คาถายเอกสาร  เขาเลมเย็บเอกสาร,หนังสือ,ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,ติดตั้ง
ระบบอินเตอรเน็ต,เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก,คาเชา
ทรัพยสิน,คาติดตั้งไฟฟา,คาติดตั้งประปา,คาธรรมเนียมตางๆ,คาจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆ,คาจาง
เหมาปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร (ELAAS) ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน  คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่นๆ   ที่เกี่ยว
ของ
           - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561 
          - ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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หนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายหนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ขององคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก เชน คาปายประชาสัมพันธโครงการ วัสดุอุปกรณ  คา
อาหารและเครื่องดื่มและคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราช
การ พ.ศ.  ๒๕๕๘
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หนา 60  ลําดับที่  109
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ  ครุภัณฑ ขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก  เชน เครื่องพิมพดีด โต๊ะ เกาอี้  คอมพิวเตอร ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่องเขียน ปากกา กระดาษ แฟมและ
แบบพิมพตาง ธงชาติ ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก  แผนดิสก กระดาษ
ตอเนื่อง อุปกรณบันทึกขอมูล เมนบอรด แปนพิมพ เมาส โปรมแกรมตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 9,200 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 9,200 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดสงเอกสารทางไปรษณียและคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึ้น  
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 54,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก  2  บาน  จํานวน  2  ตู จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ  2  บาน  ตูละ 5,500 บาท  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชั้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.
เปนรายการที่ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  ประจําป 2562 ประกาศ
ใช  ธันวาคม 2561
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0808.2 ว1134 ลงวันที่ 9
  มิถุนายน  2558 
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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คอมพิวเตอรจํานวน  1  เครื่อง จํานวน 23,000 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ 2562  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร  กําหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่  15  มีนาคม  2562
  ดังนี้   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาหรับงานประมวลผล ราคา 23,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จาน
วน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 6 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้ 
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใชหนวยความจาแยกจากหนวยความจาหลักขนาดไมนอย
กวา 2 GB 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจา
หลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
- มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียด
แบบ FHD (1920x1080) 
- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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เครื่องพิมพจํานวน   1  เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบ
ประมาณ 2562  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กําหนด
คุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ดังนี้  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  
เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได 
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
-มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
-สามารถถายสาเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดา 
-สามารถทาสาเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สาเนา 
-สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จานวน ไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 5,800 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
งบประมาณ 2562  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร  กําหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ดัง
นี้  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)

งบรายจ่ายอื่น รวม 1,000,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 1,000,000 บาท
รายจายอื่น

สํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ  ที่ดินและหรือสิ่งกอ
สราง  พัฒนาระบบตางๆ 
โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ประจําป  2563 
-ปรับปรุงคัดลอกขอมูลที่ดิน
-สํารวจขอมูลภาคสนาม
-สํารวจขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผท. 1)
-สํารวจขอมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งกอสราง (ผท.2)
-สํารวจขอมูลเกี่ยวกับปาย (ผท. 3)
-จัดทําแผนที่ภาษี (ผท. 7)
-จัดทําทะเบียนทรัพยสิน(ผท. 4)
-บันทึกขอมูลที่ดิน (แผนที่แมบท)  ลงในโปรแกรม L tax 3000 
 และ L tax 3000 GLs
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   หนา 62   ลําดับที่  317
- ตั้งจายจากเงินรายได (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 537,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 525,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนหรือคาป่วยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคา
ป่วยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
ยางหักอื่นๆ  เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ วาดวยคา
ใชจายของอาสมัครในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจาย
ใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการถนนปลอดภัยในชวงเทศกาล
ตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และมาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนัดทองเที่ยว และคาใชจายอื่น ๆ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา    ลําดับที่  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2549
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติวาดวยคาใช
จายของอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2560
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  มท 0804.5/ว 1634
 ลงวันที่ 22 กันยายน  2557
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  มท 0804.5/ว 661 ลง
วันที่ 9 มีนาคม 2561 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) หนา 297 ลําดับที่ 58
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)
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ปองกันและควบคุมไฟป่า จํานวน 25,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมปองกัน ควบคุมไฟป่า
และหมอกควัน เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช
จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คา
ใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2559
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด  มท 0891.4/ว 2360
  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2558
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 58    ลําดับที่  295
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)
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ฝึกซอมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิยัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝึกซอมแผนเผชิญเหตุ แผนปฏิบัติ
การ และใหความรูในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ เชน น้ํา
ทวม ภัยแลง ไฟไหม ลมพัด  แผนดินไหว ฯลฯ คาใชจายที่จําเปนและเกี่ยว
ของ
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอปท.พ.ศ
.2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2557 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 58    ลําดับที่ 298  
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17:59 หนา : 38/89



ฝึกทบทวนหนวยกูชีพฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกทบทวนหนวยกูชีพฉุกเฉินหรือ
ใหความรูการชวยเหลือชีวิตของผูประสบภัยแกเจาหนาที่สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก ที่มีหนาที่รับผิดชอบงานดานสาธารณสุข   งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เจาหนาที่อื่นๆที่เกี่ยวของ เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
วัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  58  ลําดับที่  296
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)
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ฝึกอบรมและทบทวน อปพร. อบต. ยางหัก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายาน
พาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาที่พัก  คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559
3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
6) ระเบียบมท.วาดวยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 59  ลําดับที่  300
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)
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วันสถาปนา  อปพร. 22  มีนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานหรือเขารวมงานวันสถาปนา อปพร. 22
 มีนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่  คาปายโครงการ คายานพาหนะ และ
คาใชจายอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝ่ายพล
เรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 58    ลําดับที่ 294 
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่ สายไมล ยาง
นอก  ยางใน รถบรรทุกน้ํา น้ํามันเบรก หัวเทียน สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณ
ไฟกระพริบ ฯลฯ ที่เกี่ยวของ 
- ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี แก๊สหุงตม ฯลฯ สําหรับรถ
สวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา 
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เสื้อ ,กางเกง ,ถุง
มือ,เข็มขัด, หมวก, รองเทา, ถุงเทา,หนากาก,เครื่องแบบ ,ชุด อปพร. ฯลฯ ไว
ใชในการปฏิบัติงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  ลูกบอลดับเพลิง  ถังดับ
เพลิง  ฯลฯ  ไวใชในการปฏิบัติงานปองกันและระงับอัคคีภัย  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสนาม  เชน  เต็นทนอน เต็นทสนาม  ถุงนอน  เข็ม
ทิศ  เปล  เตียงสนาม  ฯลฯ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได    (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

ทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอนผาใบ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอน  โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้  ขนาดกวางไมนอยกวา 3.0 นิ้ว ยาวไมนอยกวา 10  เมตร พรอมขอตออลูมิ
เนียม (รายละเอียดตามรูปแบบและรายการที่องคการบริหารสวนตําบล
กําหนด   เปนรายการครุภัณฑที่ไมไดกําหนดในบัญชีมาตรฐานราคา
ครุภัณฑ ประจําป 2562 เปนราคาที่สืบจากราคาตลาดในทองถิ่น 
เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0808.2 ว1134 ลงวันที่ 9
  มิถุนายน  2558 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก บัญชีครุภัณฑ  ผ 08
 หนา 74  ลําดับที่ 2
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,432,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,022,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,022,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,260,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป
จํานวน  6  อัตรา
1) ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม จํานวน  1  อัตรา  
2) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  จํานวน  1   อัตรา         3
)  ครู ระดับ  คศ. ๑                    จํานวน  4   อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได 280,000  บาท  
   เงินอุดหนุนทั่วไป  980,000 บาท  (กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูบริหาร   
จํานวน  1  อัตรา  ตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 648,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป  จํานวน   6 อัตรา  ไดแก 
 1) ผูดูแลเด็ก      จํานวน  3  อัตรา   
 2) คนงานทั่วไป      จํานวน  2  อัตรา
 3) นักการภารโรง/แมครัว    จํานวน  1  อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบล ยางหัก เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง/เปดซอง  ตรวจการ
จาง  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจําซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ประจําซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาจางเหมาบริการที่เปนประโยขน ตอ  อบต. ยางหัก จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการที่เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
ยางหัก เชน คาถายเอกสาร เขาเลมเอกสาร,หนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต,จัดทําเว็บไซต, คาจางตัดผาคลุมโต๊ะและ
เกาอี้ ,คาเชาทรัพยสิน,คาติดตั้งประปา,คาธรรมเนียมตางๆ,คาจางเหมา
โฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทํา
ขอมูลดานการศึกษา ทําความสะอาดศูนยพัฒนา เด็กเล็ก จัดทําอาหาร การ
ปองกันโรคตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ติดตั้งสายไฟฟาและอุปกรณ  ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:17:59 หนา : 44/89



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา  พนักงานจาง และผูที่ไดรับการอนุญาตและมีคําสั่งใหไปปฏิบัติ
ราชการใหกับทางองคการบริหารสวนตําบลและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายาน
พาหนะและคาลงทะเบียนตางๆ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของกับการเดินทาง  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
          - ตั้งจายจากเงินรายได   (กองการศึกษาฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก  เชน เครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,424,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,622,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ทัศนศึกษาสรางเสริมพัฒนาการเด็กนอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เลก อบต. ยางหัก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการทัศนศึกษาสรางเสริมพัฒนาการเด็กนอก
สถานที่ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางหัก เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใชจายในพิธีเปด-ปด  และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอปท.พ.ศ
.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 67  ลําดับที่  355
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บัณฑิตนอย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆฯลฯ ในการจัดงานวันบัณฑิตนอยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาปายประชาสัมพันธ  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 71  ลําดับที่  359

พิธีไหวครูประจําป  ศพด. อบต. ยางหัก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ฯลฯ ในการจัดงานพิธีไหวครูประจําปศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  เชน คาปายประชาสัมพันธ  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 71    ลําดับที่  363
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วันเด็กแหงชาาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติภายใน
ตําบลยางหัก เชน คาปายประชาสัมพันธ คาของรางวัล คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้   เปนไป
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 67 ลําดับที่ 346
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สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลยางหักหรือสถานศึกษาใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชน  
-สําหรับเด็กปฐมวัย คาอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน  245  วัน  
-สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 ป) คาจัดการเรียนการสอน เด็กปฐมวัย (อายุ 2-
5 ป) อัตราคนละ 1,700 บาท/ป 
-สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ป) คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ป คา
อุปกรณการเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ป คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน
ละ 300 บาท/ป คากิจกรรมพัฒนาผูเรียนอัตราคนละ 430 บาท/ป
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรร
เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 68 ลําดับที่ 347
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ค่าวัสดุ รวม 1,990,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆของกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน กระดาษ  สมุด
ประวัติเด็ก ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ธงชาติ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา ฯ)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน  หลอดไฟฟา ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน สายไฟฟา เบรกเกอร สายอากาศ,เสาอากาศ,เครื่องรับ
โทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม, ลําโพง} สปอตไลท,หัวแรงไฟฟา, เครื่อง
วัดกระแสไฟฟา,รีซีสเตอร, ดอกลําโพง ,แผงวงจร,เครื่องบรรจุไฟฟา, แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา ฯ)

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เครื่องใชสําหรับกองการ
ศึกษา ศาสนาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน แปรง ไมกวาด เครื่องบด
อาหาร  หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง  ที่
นอน  ถาด มีด ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,730,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนมใหแกนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก  อัตราจัดสรรคนละ 7.37บาท ตอวัน  (สังกัด สพฐ. รัฐบาล
จัดสรรให จํานวน 260 วัน และสังกัด ศพด. ของ อบต.รัฐบาลจัดสรร
ให จํานวน 260 วัน)  ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจางอาหาร
เสริม (นม)  เปนเพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑที่ไดทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ  จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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วัสดุกอสราง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน คอน เลื่อย ตะปู สังกะสี ไมตาง ๆ 
น้ํามันทาไม ทินเนอร โถสวม ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล แก๊สหุง
ตม น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี ฯลฯ  สําหรับรถยนตสวน
กลาง รถกระเชาซอมไฟฟา  ฯลฯ    
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาฆาเชื้อ
โรค แอลกอฮอล  ตูยาสามัญประจําบาน  ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตนกลาพันธุไมสําหรับใชในการเพาะปลูก บํารุง
รักษา ประดับตกแตงสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ เชน พันธุพืช วัสดุ
เพาะชํา ปุย กระถางตนไม สปริงเกลอร เคียว หนากากปองกันก๊าซ
พิษ จอบ สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผนดิสก โปรแกรมตาง ๆ
 ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน หุนแบบจําลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียน
การสอนทําดวยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก  ฯลฯ  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

วัสดุดนตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุดนตรี  เชน  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  อังกะลุง  กลอง  เชน  กลอง
สองหนา ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัว
เชื่อมแก๊ส ฯลฯ เพื่อใชในสํานักงานและบริการประชาชน 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 112,000 บาท
คาไฟฟา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษาฯ) 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลยางหัก 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาโทรศัพทในการติดตอราชการ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการทางดานโทรคมนาคม เชน การติดตอสื่อสารผานดาว
เทียม  คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ตรายเดือน  เว็บไซต  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 352,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 52,000 บาท
ครุภัณฑงานบานงานครัว

เครื่องตัดหญา จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น   โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1.เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน
2.เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา  3.5   แรงมา
3.รัศมีตัดหญาขวางไมนอยกวา  18  นิ้ว
เปนรายการที่ตั้งตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ  ประจําป  ธันวาคม  2561  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโน๊ตบุ๊ค จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุ๊ก  จํานวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กําหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15
 มีนาคม  2562  ดังนี้   
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จาน
วน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจาแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 4 MB 
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB 
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จานวน 1
 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด
ไมนอยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
-สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)
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เครื่องพิมพ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบ
ประมาณ 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนด
คุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562  ดังนี้   
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18
 หนา/นาที)  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
-มีความเร็วในการพิมพสีสาหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 
-มีหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไร
สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได 
-มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
-สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

สนาเด็กเลนสรางปัญญา จํานวน 200,000 บาท

เพื่อกอสรางสนามเด็กเลนสรางปัญญา ตามแนวทางกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นกําหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  รบ0023.3
/ว 28981 ลงวันที่  26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดําเนินโครงการสงเสริม
การเรียนรูเด็กปปฐมวัย ทองถิ่นไทย ผานการเลน ประจําปงบประมาณ  2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (2561-2565) หนา 68  ลําดับที่  348
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ เชน คาปรับ
ปรุงถนนลูกรัง คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา  เซน ขุดลอกคู, คลอง, ทอระบาย
น้ํา   บํารุงรักษาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,450,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,450,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 3,450,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกนักเรียนกลุมโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รัฐบาลจัดสรร อัตรามื้อละ  20 บาทตอ
คน จํานวน  200 วัน จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ
. 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา   ลําดับที่
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 310,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาหรือโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบาตามพระปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟา
จุฬาภรวลัยลักษณ อัครราชกุมารีฯ  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คาวัคซีน  คายาน
พาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12
 มกราคม 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042
 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1175
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวัน
ที่ 14 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลง
วันที่ 1 มีนาคม 2562
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  52  ลําดับที่  265
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อบรมและรณรงคปองกันโรคเอดส จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงคปองกันโรค
เอดส  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจาย
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใช
จายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ  พ.ศ. 2523 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  52  ลําดับที่  266

ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทน้ํายาเคมีที่ใชใน
กิจกรรมปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ เชน ถุงมือ ผาปดจมูก เคมีภัณฑ
วัคซีนปองกันโรคตางๆ คาใชจายอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานักงานปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

อุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 60,000 บาท

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหหมูบานหรือชุมชนสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือ
การบริการสาธารณสุขมูลฐานตางๆ ทั้ง 8 หมูบาน  หมูบานละ 7,500
  บาท  ในเขตตําบลยางหัก 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หนา 52   ลําดับที่  267
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

รณรงคอบรมและแกไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคอบรมและแกไขปัญหา
ความยากจนแบบบูรณาการ  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ            คายาน
พาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่  อปท. พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ.2557
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  54  ลําดับที่  274
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วันผูพิการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเขารวมงานวันผูพิการหรือจัดอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ  เชน คาอาหารวางและน้ําดื่ม  คาอาหาร  คาใชจาย
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คาปายประชาสัมพันธโครงการ  คาจาง
เหมายานพาหนะ และคาใชจายอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.  พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ ทองถิ่น พ.ศ. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่  อปท. พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  54  ลําดับที่  273

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,801,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,312,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,312,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 690,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป  จํานวน   4  อัตรา   ไดแก  
1) ผูอํานวยการกองชาง              จํานวน   1  อัตรา
2) นายชางโยธา       ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน    จํานวน   2  อัตรา
3) เจาพนักงานธุรการ      ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน   1  อัตรา
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล  
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูบริหาร จํานวน 1 อัตรา ไดแกตําแหนงผูอํานวยการกองชาง          
 - ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  และพนักงานจางทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา   ไดแก
1.ผูชวยนายชางโยธา    จํานวน  1  อัตรา
2.คนงานทั่วไป           จํานวน  3  อัตรา 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานจางทั่วไป  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

งบดําเนินงาน รวม 1,200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 280,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก เชน คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง/เปดซอง  ตรวจการ
จาง  คณะกรรมการสอบคัดเลือก  สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

คาเบี้ยประชุม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ในการทํา
หนาที่ตรวจสอบ และคํานวณราคาวัสดุของงานกอสรางตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547   
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

คาเชาบาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายคาเชาบานได
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ประจําซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาเจางเหมาบริการที่เปนประโยชนตอ  อบต. จํานวน 100,000 บาท

        เพื่อจายเปนเปนคาจางเหมาบริการที่เปนประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก  เชน คาธรรมเนียม  คาจางรังวัดที่ดิน คาจาง
เหมาบริการ คาโฆษณาเผยแพร คาเชาทรัพยสิน คาถายเอกสาร เขาเลมเย็บ
คาทําปายประชาสัมพันธ   คาบริการลาง อัดรูป คาจางเหมาแบกสัมภาระ คา
บริการกําจัดปลวก และคาจางทําของ คาจัดทําแผนตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เขา
ปกหนังสือคาจัดทําเอกสารแผนพับ คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน  การ
จัดทําผังเมืองรวม การวางผังชุมชน ฯลฯ  คาบริการอื่นๆ ที่จําเปน และเขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการประปา
หมูบานระดับตําบล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ของพนักงาน
สวนตําบล   
พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายก ฯ ใหปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน
ขององคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ   คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน   และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
          - เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561      
         - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลยางหักใหใชงานได    เชน เครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ เกาอี้ คอมพิวเตอร  หอกระจายขาว  เสียงตามสาย  ระบบ
กระจายเสียงแบบไรสาย อาคารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล   ไฟฟา
แสงสวางสาธารณะ ประปา โทรศัพท ถังเก็บน้ําฝน สระน้ํา ฝายน้ําลน  อาคาร
เอนกประสงค ถนน ฯลฯ  เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

ค่าวัสดุ รวม 540,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แผนปายสํานักงาน แผนปาย
จราจร ธงชาติ  แบบพิมพตางๆ เครื่องเขียน ฯลฯ 
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ สําหรับกิจการของ 
อบต. และปรับปรุงไฟฟาสาธารณะเขตตําบลยางหัก  
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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วัสดุกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน  คอน เลื่อย ตะปู สังกะสี ไมตางๆ น้ํามันทา
ไม ทินเนอร โถสวม ฯลฯ
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่  สายไมล ยาง
นอก  ยางในรถยนต น้ํามันเบรก หัวเทียน  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไฟ
กระพริบ  กรวยจราจร ฯลฯ
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล แก๊สหุง
ตม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
กระเชาซอมไฟฟา  ฯลฯ       
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร ฟวเจอร
บอรด, สี ,  ฟลม  ฯลฯ  
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อความปลอดภัยสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติ
งานซอมแซมถนน และปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟาสาธารณะ เชน เสื้อสะทอน
แสง ชุดปองกันไฟฟา  ฯลฯ  
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก  แผนดิสก กระดาษ
ตอเนื่อง อุปกรณบันทึกขอมูล เมนบอรด แปนพิมพ เมาส โปรมแกรมตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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วัสดุสํารวจ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะ
สลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)

งบลงทุน รวม 289,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 289,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กเก็บแบบแปลน  จํานวน  1  ตู จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บแบบแปลน 
ขนาด 111.8 x 122 x 51 เซ็นติเมตร
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
เปนรายการที่ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ประจําป  2562  
 - ตั้งจายจากเงินรายได  (กองชาง)
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ครุภัณฑสํารวจ

กลองวัดมุม จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองวัดมุม  
กลองวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดอานค่ํามุมไดละเอียด 5 พิลิปดา (ระบบ
อัตโนมัติ)    
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
(1) กลองเล็งเปนระบบเห็นภาพตั้งตรง 
(2) กําลังขยาย 30 เทา
(3) ขนาดเสนผาศูนยกลางเลนสปากกลองไมนอยกวา 40 มิลลิเมตร 
(4) ขนาดความกวางของภาพที่เห็น ในระยะ 100 เมตร ไมนอยกวา 2.30
 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
(5) ระยะมองเห็นภาพชัดใกลสุดไมเกิน 2 เมตร
(6) คาตัวคูณคงที่ 100 
(7) คาตัวบวกคงที่ 0 
(8) ระบบอัตโนมัติโดยใช Compensator มีชวงการทํางาน + / -3 ลิปดา 
(9) เปนกลองแบบอิเล็กทรอนิกสแสดงหนวยวัดเปนองศาลิปดา พิลิปดา เปน
ตัวเลขอานไดบนจอ LCD (Liquid Crystal Display) ทั้ง 2 หนา ของตัว
กลอง 
(10) แสดงคามุมที่วัดไดละเอียดโดยตรง ไมเกิน 5 พิลิิปดา 
(11) คาความถูกตองในการอานมุม (Accuracy) ไมเกิน 5 พิลิปดา 
(12) ความไวของระดับฟองกลม 10 ลิปดา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา 
(13) ความไวของระดับฟองยําว 40 พิลิิปดํา / 2 มิลลิเมตรหรือดีกวา 
(14) สามารถแสดงผลทั้งเปน มุมราบ และเปนมุมดิ่ง 
(15) มีแบตเตอรี่ ติดตั้งภายใน และสามารถบอกระดับแบตเตอรี่ได 
(16) ตองไดรับประกาศนียบัตร ISO 9001 
(17) อุปกรณประกอบ 
- ขากลองเลื่อนขึ้นลงไดพรอมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด 
- มีกลองบรรจุกลองพรอมสายสะพายหลัง 
- มีฝาครอบเลนส 
- ที่ชารทแบตเตอรี่ 
- มีชุดเครื่องมือปรับแกประจํากลอง 
หมายเหตุ : การพิจารณาคาความไว พิจารณาจากตัวเลขซึ่งมีคายิ่งนอยยิ่งดี
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ลอวัดระยะ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อลอวัดระยะชนิดเหล็ก  ขนาด 50 เมตร  มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)  
เปนรายการที่ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ  ประจําป  2562  

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1   เครื่อง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบ
ประมาณ 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ
สาร                กําหนดคุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15
 มีนาคม  2562  
ดังนี้   
เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผล
สูง จํานวน 1 หนวย 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 12 MB 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดี
กวา ดังนี้ 
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 2 GB หรือ 
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักใน
การแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความ
จําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB
 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 240 GB จํานวน 1
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 หนวย 
- มีDVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย

เครื่องพิมพ  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ  โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2562
 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนดคุณลักษณะพื้น
ฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562  ดังนี้   
เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอยกวา 35 หนาตอ
นาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A3 ไมนอยกวา 18 หนาตอ
นาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอย กวา 1 ชอง 
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 
- สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 5,800 บาท
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําปงบ
ประมาณ 2562 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
คุณลักษณะพื้นฐานที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มีนาคม  2562  ดังนี้   
- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 48,000 บาท

   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑขนาดใหญขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหักซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงรักษาปกติและคาซอมกลาง
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติและคาใชจายอื่น ๆ ที่เขาลักษณะในรายจาย
ประเภทนี้

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,653,200 บาท
งบลงทุน รวม 4,653,200 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 489,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง  จํานวน  3  แหง
1.ที่ทําการ  อบต.  ยางหัก  หมู  3  ต.ยางหัก  อ.ปากทอ จ. ราชบุรี ติดตั้งเคริอ
งออกกําลังกาย  8  ตัว
2.โรงเรีบนบานกวยศาลา หมู  7  ต.ยางหัก  อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  ติดตั้งเครื่อง
ออกกําลลังกาย  8  ตัว
3.ศาลาเอนกประสงคผูสูงอายุ หมู4 ๖.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกาย จํานวน  8  ตัว

จํานวน 489,000 บาท

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจง จํานวน 3 แหง    
1.บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยางหักติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย  
   จํานวน  8  ตัว
2. บริเวณโรงเรียนบานหวยศาลา หมูที่ 7  ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
    จํานวน 8 ตัว
3. บริเวณศาลาเอนกประสงค (ศาลาผูสูงอายุ)บานหินสี หมู 4 
    ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 8  ตัว  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 75 ลําดับที่  10
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,164,200 บาท
อาคารตาง ๆ

บานพักขาราชการ อบต. ยางหัก จํานวน 500,000 บาท

กอสรางบานพักขาราชการ     
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก 
หนา 49  ลําดับที่  249

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต  ซอยเขาไมรวก (ชวงที่ 2) หมู 2 
ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

จํานวน 484,700 บาท

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ซอยเขาไมรวก (ชวงที่ 2 ) 
หมูที่  2 บานตากแดด  ต.ยางหัก  อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  ขนาดกวาง 4
  เมตร  ระยะทาง  250  เมตร  หนา 0.05 เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 1,000
  ตารางเมตร ตามแบบ  อบต. กําหนด  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)อบต.ยางหัก หนา 26  ลําดับที่ 120

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ศพด. อบต. ยางหัก  หมู 3  ต.ยางหัก 
 องปากทอ  จ. ราชบุรี

จํานวน 499,800 บาท

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ศพด. อบต. ยางหัก  หมูที่  3 
บานทายาง  ต.ยางหัก   อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
หนา 0.05  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 1,010  ตารางเมตร 
ตามแบบ  อบต. กําหนด 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 31 ลําดับที่ 150

กอสรางถนนแอสฟัลติก คอนกรีต  ซอยพุสําโรง หมู 8  ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ
.ราชบุรี

จํานวน 484,700 บาท

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ซอยพุสําโรง หมู 8 บานลานคา ต
.ยางหัก อ.ปากทอ  จ.ราชบุรี  ขนาดกวาง 4  เมตร  ระยะทาง 250
  เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา1,000 ตารางเมตร ตามแบบ อบต
. กําหนด  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 31 ลําดับที่  149
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กอสรางถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยขางวัดไทยประจัน หมู 5 ต.ยางหัก อ.ปาก
ทอ จ.ราชบุรี

จํานวน 630,000 บาท

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ซอยเขางวัดไทยประจัน หมูที่  5
 บานไทยประจัน ต.ยางหัก  อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  ขนาดกวาง 4  เมตร  
ระยะทาง  325  เมตร  หนา 0.05  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา 1,300  ตาราง
เมตร ตามแบบ  อบต. กําหนด 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 29 ลําดับที่ 137

กอสรางถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  ซอยหนองหลวง -บานลุงบัว หมู 6 ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ.ราชบุรี

จํานวน 496,000 บาท

กอสรางถนนผิวจราจรแอสฟัลทติกคอนกรีต ซอยหนองหลวง- บานลุงบัว
(ชวงที่  4 ) หมูที่  6 บานยางคู   ต.ยางหัก  อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  
ขนาดกวาง 4  เมตร ระยะทาง  265  เมตร  หนา 0.05  เมตร  
พื้นที่ไมนอยกวา 1,060  ตารางเมตร ตามแบบ  อบต. กําหนด  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 30 ลําดับที่ 139

กอสรางฝายน้ําลนสําหรับใหน้ําลนลําหวยพุกรูด หมู  4  ต.ยางหัก  อ.ปากทอ  จ. 
 ราชบุรี

จํานวน 769,000 บาท

กอสรางฝายน้ําลนสําหรับใหน้ําลนลําหวยพุกรูด หมูที่ 4 บานหินสี  ต.ยาง
หัก  อ.ปากทอ จ.ราชบุรี  แบบ  มข. 2547 สันฝายสูง 1.00  เมตร  ผนังขาง
สสูง 2.50  ม. กวาง 10.00  เมตร พรอมขุดลอก  ลําหวย  ขนาดกวาง  10.00
  เมตร ระยะความยาวรวม 400.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50  เมสตร หรือ มี
ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 8,000  ลูกบาศกเมตร  ตามแบบ  อบต.กําหนด  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หนา 18  ลําดับที่  72

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) รอยละ 4 ของมกอสรางทั้งหมด จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเงินชดเชยสัญญาแทนคาปรับราคา (คา K) ประมาณการไวรอย
ละ 4 ของโครงการกอสรางทั้งหมด
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คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายใหเอกชน เพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายใหแกเอกชน  นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก ในการออกแบบ ควบคุม
งานหรือรับรองแบบตางๆเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสรางตางๆหรืออื่นๆที่มีลักษณะ
ประเภทเดียวกันขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่มท. 0808.2/ว.1657 ลงวันที่ 16
 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบการจําแนกงบประเภทรายรับ-รายจาย  
งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 157,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 157,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 157,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

ดนตรีไทยตานภัยยาเสพติด จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการดนตรีไทยตานภัยยาเสพ
ติด  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจาย
ตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใช
จายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.  พ
.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ.2557  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 57 ลําดับที่ 289
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ฝึกอบรมอาชีพแลละสงเสริมอาชีพใหแกประชาาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หรือโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
        แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.
    พ.ศ.2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
  แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  55  ลําดับที่  281

พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด หรือ ประชารัฐ รวมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดและหรือ
ประชารัฐ รวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ  คายาน
พาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก  ที่ มท 0816.5/ว 2726
  ลงวันที่ 4  ธันวาคม   2560
 แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  56  ลําดับที่  286
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สงเสริมพัฒนาผูนําสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรม สงเสริมพัฒนาผูนํากลุม
สตรีและครอบครัว เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธี
เปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  57  ลําดับที่  290

อันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หรือโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น   พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  55  ลําดับที่  281
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 360,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กีฬาตําบลยางหัก จํานวน 250,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล “ยางหัก
คัพ ตานภัยยาเสพติด”  ประจําป 2562 ของเยาวชน, ประชาชน ฯลฯในเขต
พื้นที่ตําบลยางหัก เชน คาปายประชาสัมพันธ คาของรางวัล คาตอบแทนผู
ตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
  แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 73 ลําดับที่ 372
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เขาคายยุวชน  ตําบลยางหัก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการเขาคายยุวชนตําบลยางหัก  เชน  คาปายประชา
สัมพันธ คาที่พัก คายานพาหนะ  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่
เกี่ยวของ  เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม  และการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 73    ลําดับที่  370

แขงขันกีฬายุวชน  เยาวชนตําบลยางหัก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดแขงขันกีฬาประจําตําบลของ
ยุวชน เยาวชน ในพื้นที่ตําบลยางหัก เชน คาปายประชาสัมพันธ  คาของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  เปนไปตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 72    ลําดับที่  369
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จัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด นักเรียน เยาวชน ประชาชน  
อปท. อ.ปากทอ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตานภัยยา
เสพติดนักเรียน เยาวชน ประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอปาก
ทอ  เชน  คาปายประชาสัมพันธ คาของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คา
ยานพาหนะ  คาตอบแทนผูตัดสิน ฯลฯ คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 72   ลําดับที่  373

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน  ลูกฟุตบอล  ลูกปงปอง ตะกรอ ตาขาย
กีฬา นวม  เสาตาขาย  ไมตีปงปอง ลูกแชรบอล ลูกเทนนิส ฯลฯ สําหรับหมู
บาน จํานวน 8 หมูบาน
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
- ตั้งจายจากเงินรายได  (กองการศึกษา)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 470,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 470,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 470,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จัดงานประเพฯีเดือนเกา  ผูกแขนเรียกขวัญ  กินขาวหอ ของชาวไทยเชื้อสาย
กระเหรี่ยง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีเดือนเกา  ผูกแขนเรียก
ขวัญ กินขาวหอของชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง เชน คาจัดสถานที่ พิธี
เปด/ปด คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ  เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 367    ลําดับที่  23

บรรพชาสามเณร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการบรรพชาสามเณร  เชน คาจัดสถานที่ พิธี
เปด/ปด  คาปายประชาสัมพันธ   คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจาย
อื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  72   ลําดับที่  367
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ประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คา
จัดสถานที่ พิธีเปด/ปด คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  หนา 374   ลําดับที่  73

ประเพณีแหเทียน  งดเหลา  เขาพรรษา จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเขาพรรษา และ
รณรงคงดเหลา  เขาพรรษา  เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปด/ปด  คาปายประชา
สัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  หนา 72    ลําดับที่ 365  

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:18:00 หนา : 79/89



ลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง เชน คาจัด
สถานที่ พิธีเปด/ปด คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คา
ใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ. 2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 73    ลําดับที่  375

วันพอและวันแม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมวันพอหรือจัดกิจกรรมวัน
แม   เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปด/ปด คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ  
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. 
พ.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) หนา 71ลําดับที่ 361
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วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เชน วันมาฆบูชา,วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา  เชน คาจัดสถาน
ที่ พิธีเปด/ปด  คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาใช
จายอื่นๆที่เกี่ยวของ เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  
ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 72   ลําดับที่  364

สงเสริมผูนําดานภูมิปัญญาทองถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมผูนําดานภูมิปัญญาทองถิ่น เชน คา
จัดสถานที่ พิธีเปด/ปด คาปายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และ
หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 73    ลําดับที่  371
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 450,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จางเหมาเครื่องจักร ขุดลอกดินโคลน  และวัชพืชในแหลงน้ํา จํานวน 200,000 บาท

    เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานการจางเหมาเครื่องจักร  มาขุดลอก
ดินโคลนและวัชพืชคางๆ    เชน  ผักตบชวา  จอก แหน วัชพืชอื่นๆในแหลง
น้ํา ที่กีดขวางทางน้ํา  และคาปายโครงการ  คาจางเหมา  คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหนาที่  อปท. พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา 64   ลําดับที่  324
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ทองถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ทองถิ่น  สรางป่า  รักษน้ํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการทองถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ทองถิ่น สราง
ป่า รักษน้ํา” เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช
จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คา
ใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  65  ลําดับที่  329
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สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีเกษตรตําบลยางหัก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีเกษตรตําบลยางหัก  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ   คายาน
พาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด
งาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ของ อปท. 2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  64  ลําดับที่  325
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อนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดํารัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนอง
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขา
ลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537
 แกไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  69  ลําดับที่  324

อบรมใหความรูภาวะโลกรอน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมใหความรูภาวะโลก
รอน ควบคุมและลดมลพิษเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน เชน คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใชจายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ คายานพาหนะ คาใชจายพิธีเปด-ปด คาใชจายอื่นๆ ที่เขาลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ
.ศ.  2542 แกไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับ
การฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
เจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หนา  64  ลําดับที่  328
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตรตนกลาพันธุไมสําหรับใชในการเพาะ
ปลูก บํารุงรักษา ประดับตกแตงสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ เชน พันธุ
พืช วัสดุเพาะชํา ปุย กระถางตนไม สปริงเกลอร เคียว หนากากปองกันก๊าซ
พิษ จอบ สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
สั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,083,600 บาท

งบกลาง รวม 14,083,600 บาท
งบกลาง รวม 14,083,600 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย   และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ. ประกัน
สังคม พ.ศ. 2533  ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางพนักงานจาง  เงินเพิ่มคา
ครองชีพ โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด 
ที่ มท 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22 มกราคม 2557  และหนังสือสํานักงาน ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน  
พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อใหความคุมครอง
แกลูกจางที่ประสพอันตราย  เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการ
ทํางานใหแกนายจาง  โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งป  
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 10,100,000 บาท

- ดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณ
ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวน
- ใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ
เพิ่มขึ้น 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุที่ไดบันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจาก
ประกาศบัญชีรายชื่อฯ 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 รวมถึงหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ และเปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระ
ราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,400,000 บาท

เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิตามหลัก
เกณฑที่กําหนด ที่ไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงิน
เบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวนแตในสวนของเงินเพิ่มที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง
มหาดไทย
วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548 ที่ไดดําเนินการมากอน โดยใชฐานขอมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ 2561
 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นสามปยอนหลัง และขอมูล
จํานวนคนพิการที่ไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ โดยดําเนินการจาย
เงินเบี้ยความพิการใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนการดําเนินการ
ตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

วันที่พิมพ : 3/10/2562  14:18:00 หนา : 87/89



เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

เพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่วยเอดสแกผูป่วยเอดส ใหแกผูป่วย
เอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลวและมีความเปนอยูยากจนหรือ
ถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได 
โดยผูป่วยเอดสที่มีสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 ตอเดือนครบทั้ง12
เดือน เปนการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
พ.ศ.2548

สํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาในกรณีจําเปน
หรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป  โดยนําไปใชจายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดรอนของประชาชน
เปนสวนรวม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  ขอ 19 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวันที่  12 มีนาคม 2545
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15
 กรกฎาคม 2559  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 
ลงวันที่  6 มิถุนายน  2559

รายจายตามขอผูกพัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 123,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สําหรับเปนเงินอุด
หนุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถิ่น ตามสัดสวน เงินสมทบ อบต.ขนาด
กลาง สมทบไมนอยกวารอยละ 40 ของคาสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุน เปน
ไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2557  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ตั้งจายจากเงินราย
ได (สํานักงานปลัด) เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หนาที่ 55 ลําดับที่ 280
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.)ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
พ .ศ. 2500 โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละหนึ่งของประมาณการรายรับ
ทุกประเภทประจําป และมิใหนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู เงินทีมีผูอุทิศ
ใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 3466 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

123,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 1,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ

123,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,100,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจ่าย 1,000,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,400,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,540,800 1,540,800

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 480,000 648,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 40,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

60,000 72,000

เงินเดือนพนักงาน 690,000 1,260,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 80,000

ค่าเบี้ยประชุม 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000 70,000

ค่าเช่าบ้าน 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อ  
อบต.

ค่าจ้างเหมาบริการที่
เป็นประโยขน์ ต่อ  อบต
. ยางหัก

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,666,000 2,794,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 135,000 175,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

164,000 296,000

เงินเดือนพนักงาน 3,309,000 5,259,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 433,080 433,080

เงินประจําตําแหน่ง 212,000 296,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 125,000

ค่าเบี้ยประชุม 100,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

40,000 200,000 410,000

ค่าเช่าบ้าน 120,000 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
 ที่เป็นประโยชน์ต่อ  
อบต.

50,000 50,000

ค่าจ้างเหมาบริการที่
เป็นประโยขน์ ต่อ  อบต
. ยางหัก

70,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเจ้างเหมาบริการที่
เป็นประโยชน์ต่อ  อบต.

100,000

จ้างเหมาบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อ  อบต.

จ้างเหมาผู้ดูแลสถานที่
ราชการ/แม่บ้าน

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น

กีฬาตําบลยางหัก 250,000

เข้าค่ายยุวชน  ตําบล
ยางหัก

20,000

แข่งขันกีฬายุวชน  
เยาวชนตําบลยางหัก

30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 80,000

ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้ 
พวงมาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าเจ้างเหมาบริการที่
เป็นประโยชน์ต่อ  อบต.

100,000

จ้างเหมาบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อ  อบต.

100,000 100,000

จ้างเหมาผู้ดูแลสถานที่
ราชการ/แม่บ้าน

72,000 72,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000 70,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น

450,000 450,000

กีฬาตําบลยางหัก 250,000

เข้าค่ายยุวชน  ตําบล
ยางหัก

20,000

แข่งขันกีฬายุวชน  
เยาวชนตําบลยางหัก

30,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ

300,000 300,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

60,000 210,000

ค่าพวงมาลัย  ดอกไม้ 
พวงมาลา

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดงานประเพฯีเดือนเก้า 
 ผูกแขนเรียกขวัญ  กิน
ข้าวห่อ ของชาวไทยเชื้อ
สาย
กระเหรี่ยง

150,000

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด นักเรียน 
เยาวชน ประชาชน  
อปท. อ.ปากท่อ

20,000

จ้างเหมาเครื่องจักร ขุด
ลอกดินโคลน  และ
วัชพืชในแหล่งน้ํา

200,000

ดนตรีไทยต้านภัยยาเสพ
ติด

17,000

ถนนปลอดภัยช่วง
เทศกาลต่างๆ

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ  ท้องถิ่น  
สร้างป่า  รักษ์น้ํา

50,000

ทัศนศึกษาสร้างเสริม
พัฒนาการเด็กนอก
สถานที่ของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต
. ยางหัก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

จัดงานประเพฯีเดือนเก้า 
 ผูกแขนเรียกขวัญ  กิน
ข้าวห่อ ของชาวไทยเชื้อ
สาย
กระเหรี่ยง

150,000

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาต้านภัยยา
เสพติด นักเรียน 
เยาวชน ประชาชน  
อปท. อ.ปากท่อ

20,000

จ้างเหมาเครื่องจักร ขุด
ลอกดินโคลน  และ
วัชพืชในแหล่งน้ํา

200,000

ดนตรีไทยต้านภัยยาเสพ
ติด

17,000

ถนนปลอดภัยช่วง
เทศกาลต่างๆ

50,000 50,000

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ  ท้องถิ่น  
สร้างป่า  รักษ์น้ํา

50,000

ทัศนศึกษาสร้างเสริม
พัฒนาการเด็กนอก
สถานที่ของเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก อบต
. ยางหัก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือจัดงานรัฐพิธี

บรรพชาสามเณร 30,000

บัณฑิตน้อย 10,000

ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

ประเพณีแห่เทียน  งด
เหล้า  เข้าพรรษา

30,000

ป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และแผนปฏิยัติการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝึกทบทวนหน่วยกู้ชีพ
ฉุกเฉิน

ฝึกอบรมและทบทวน 
อปพร. อบต. ยางหัก

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

ฝึกอบรมอาชีพแลละส่ง
เสริมอาชีพให้แก่ประ
ชาาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

นโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลหรือจัดงานรัฐพิธี

50,000 50,000

บรรพชาสามเณร 30,000

บัณฑิตน้อย 10,000

ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

ประเพณีแห่เทียน  งด
เหล้า  เข้าพรรษา

30,000

ป้องกันและควบคุมไฟ
ป่า

25,000 25,000

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และแผนปฏิยัติการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

ฝึกทบทวนหน่วยกู้ชีพ
ฉุกเฉิน

20,000 20,000

ฝึกอบรมและทบทวน 
อปพร. อบต. ยางหัก

70,000 70,000

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน

200,000 200,000

ฝึกอบรมอาชีพแลละส่ง
เสริมอาชีพให้แก่ประ
ชาาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด หรือ ประชารัฐ 
ร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพ
ติด

30,000

พิธีไหว้ครูประจําป  ศพ
ด. อบต. ยางหัก

10,000

รณรงค์อบรมและแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ

40,000

ลอยกระทง 150,000

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนี

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้า
สุทิดา พระบรมราชินี

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว

วันเด็กแห่งชาาติ 50,000

วันที่ระลึกท้องถิ่นไทย

วันผู้พิการ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด หรือ ประชารัฐ 
ร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพ
ติด

30,000

พิธีไหว้ครูประจําป  ศพ
ด. อบต. ยางหัก

10,000

รณรงค์อบรมและแก้ไข
ปัญหาความยากจนแบบ
บูรณาการ

40,000

ลอยกระทง 150,000

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนี

20,000 20,000

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระนางเจ้า
สุทิดา พระบรมราชินี

20,000 20,000

วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว

20,000 20,000

วันเด็กแห่งชาาติ 50,000

วันที่ระลึกท้องถิ่นไทย 15,000 15,000

วันผู้พิการ 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

วันพ่อและวันแม่ 20,000

วันสถาปนา  อปพร. 22 
 มีนาคม

วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การจัดทําเวทีประชาคม
ต่างๆ

ส่งเสริมผู้นําด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

ส่งเสริมพัฒนาผู้นําสตรี
และครอบครัว

30,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรตําบลยางหัก

30,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

350,000

สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000

เสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

วันพ่อและวันแม่ 20,000

วันสถาปนา  อปพร. 22 
 มีนาคม

20,000 20,000

วันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา

10,000

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การจัดทําเวทีประชาคม
ต่างๆ

30,000 30,000

ส่งเสริมผู้นําด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

30,000

ส่งเสริมพัฒนาผู้นําสตรี
และครอบครัว

30,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์เทคโนโลยี
เกษตรตําบลยางหัก

30,000

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

350,000

สัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

70,000

เสริมสร้างการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม บุคลากร อบ
ต.  ยางหัก

หน่วยบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อสนองพระราชดํารัส
มเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา

100,000

อบต.  เคลื่อนที่ให้
บริการประชาชน

อบรมและรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์

30,000

อบรมให้ความรู้พลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

อบรมให้ความรู้ภาวะ
โลกร้อน

40,000

อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริหรือตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 200,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม บุคลากร อบ
ต.  ยางหัก

20,000 20,000

หน่วยบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่

10,000 10,000

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อสนองพระราชดํารัส
มเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา

100,000

อบต.  เคลื่อนที่ให้
บริการประชาชน

20,000 20,000

อบรมและรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์

30,000

อบรมให้ความรู้พลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย

20,000 20,000

อบรมให้ความรู้ภาวะ
โลกร้อน

40,000

อันเนื่องมาจากพระราช
ดําริหรือตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 230,000 530,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 50,000 65,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 70,000 130,000 250,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 190,000 290,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 150,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 50,000 5,000

วัสดุสนาม

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

150,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,730,000

วัสดุการเกษตร 30,000 20,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000 40,000

วัสดุดนตรี 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 40,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 2,000

ค่าไฟฟ้า 70,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํารวจ 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 175,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000 225,000 380,000

วัสดุสนาม 5,000 5,000

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 25,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 25,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

170,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,730,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุก่อสร้าง 190,000

วัสดุดนตรี 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 25,000 35,000

วัสดุสํานักงาน 190,000 280,000

วัสดุอื่น 10,000 20,000

วัสดุการศึกษา 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000 60,000

ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 3,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 220,000 290,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 14,200 14,200

ค่าบริการโทรศัพท์ 17,000 27,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก  2  บาน  
จํานวน  2  ตู้

ตู้เหล็กเก็บแบบแปลน  
จํานวน  1  ตู้

17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์จํานวน  1  
เครื่อง

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จํานวน  2  เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จํานวน  1   เครื่อง

30,000

เครื่องพิมพ์ 10,000

เครื่องพิมพ์  จํานวน  1  
เครื่อง

54,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
และ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จํานวน 2 เครื่อง

เครื่องพิมพ์จํานวน   1  
เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน  1  เครื่อง

5,800

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก  2  บาน  
จํานวน  2  ตู้

11,000 11,000

ตู้เหล็กเก็บแบบแปลน  
จํานวน  1  ตู้

17,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์จํานวน  1  
เครื่อง

23,000 23,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จํานวน  2  เครื่อง

44,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จํานวน  1   เครื่อง

30,000

เครื่องพิมพ์ 10,000

เครื่องพิมพ์  จํานวน  1  
เครื่อง

54,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ 
และ เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จํานวน 2 เครื่อง

18,000 18,000

เครื่องพิมพ์จํานวน   1  
เครื่อง

15,000 15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน  1  เครื่อง

5,800 11,600

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดหญ้า 26,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง  จํานวน  
3  แห่ง
1.ที่ทําการ  อบต.  ยาง
หัก  หมู่  3  ต.ยางหัก  
อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี ติด
ตั้งเคร่องออกกําลังกาย  
8  ตัว
2.โรงเรีบนบ้านก้วย
ศาลา หมู่  7  ต.ยางหัก  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ติด
ตั้งเครื่องออกกําลลัง
กาย  8  ตัว
3.ศาลาเอนกประสงค์ผู้
สูงอายุ หมู่4 ๖.ยางหัก 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติด
ตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน  8  ตัว

489,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

48,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม 110,000

ล้อวัดระยะ 25,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องตัดหญ้า 26,000

ครุภัณฑ์กีฬา

ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง  จํานวน  
3  แห่ง
1.ที่ทําการ  อบต.  ยาง
หัก  หมู่  3  ต.ยางหัก  
อ.ปากท่อ จ. ราชบุรี ติด
ตั้งเคร่องออกกําลังกาย  
8  ตัว
2.โรงเรีบนบ้านก้วย
ศาลา หมู่  7  ต.ยางหัก  
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี  ติด
ตั้งเครื่องออกกําลลัง
กาย  8  ตัว
3.ศาลาเอนกประสงค์ผู้
สูงอายุ หมู่4 ๖.ยางหัก 
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ติด
ตั้งเครื่องออกกําลังกาย 
จํานวน  8  ตัว

489,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

38,000 86,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม 110,000

ล้อวัดระยะ 25,000

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ท่อดูดน้ําดับเพลิงตัว
หนอนผ้าใบ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

สนาเด็กเล่นสร้างปัญญา 200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต  
ซอยเขาไม้รวก (ช่วงที่ 2
) หมู่ 2 
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ
.ราชบุรี

484,700

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ศพ
ด. อบต. ยางหัก  หมู่ 3  
ต.ยางหัก  องปากท่อ  จ
. ราชบุรี

499,800

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต  ซอยพุสําโรง 
หมู่ 8  ต.ยางหัก อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี

484,700

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต ซอยข้างวัด
ไทยประจัน หมู่ 5 ต
.ยางหัก อ.ปากท่อ จ
.ราชบุรี

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์
ท่อดูดน้ําดับเพลิงตัว
หนอนผ้าใบ

12,000 12,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

สนาเด็กเล่นสร้างปัญญา 200,000

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต  
ซอยเขาไม้รวก (ช่วงที่ 2
) หมู่ 2 
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ
.ราชบุรี

484,700

ก่อสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต ศพ
ด. อบต. ยางหัก  หมู่ 3  
ต.ยางหัก  องปากท่อ  จ
. ราชบุรี

499,800

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต  ซอยพุสําโรง 
หมู่ 8  ต.ยางหัก อ.ปาก
ท่อ จ.ราชบุรี

484,700

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต ซอยข้างวัด
ไทยประจัน หมู่ 5 ต
.ยางหัก อ.ปากท่อ จ
.ราชบุรี

630,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต  ซอยหนอง
หลวง -บ้านลุงบัว หมู่ 6 
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ
.ราชบุรี

496,000

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
สําหรับให้น้ําล้นลําห้วย
พุกรูด หมู่  4  ต.ยางหัก 
 อ.ปากท่อ  จ.  ราชบุรี

769,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) ร้อย
ละ 4 ของมก่อสร้างทั้ง
หมด

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

150,000

อาคารต่าง ๆ

บ้านพักข้าราชการ อบต
. ยางหัก

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก
คอนกรีต  ซอยหนอง
หลวง -บ้านลุงบัว หมู่ 6 
ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ
.ราชบุรี

496,000

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
สําหรับให้น้ําล้นลําห้วย
พุกรูด หมู่  4  ต.ยางหัก 
 อ.ปากท่อ  จ.  ราชบุรี

769,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคา (ค่า K) ร้อย
ละ 4 ของมก่อสร้างทั้ง
หมด

150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

100,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งาน ที่จ่ายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อ
สร้าง

150,000

อาคารต่าง ๆ

บ้านพักข้าราชการ อบต
. ยางหัก

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัย

สํารวจและจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
มูลฐาน

60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

3,450,000

รวม 14,083,600 450,000 830,000 157,000 7,455,000 70,000 310,000 8,856,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาวิจัย 25,000 25,000

สํารวจและจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

1,000,000 1,000,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
มูลฐาน

60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

3,450,000

รวม 537,000 12,610,600 45,359,200
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