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2563

ส่วนที่ 1
ค ถลงปร

บงบปร ม ณร ยจ่ ย

ปร จ ปงบปร ม ณ พ ศ
ขง
งค รบร รส่วนต บลย ง
ภ ป ท่ จง วดร ชบรี

ถล บปร ม
. . 2564
ท นปร ธ น ภ

ล ม

ภ

รบร ร วน บลย

. . 2564
1. ถ น

ร ล

1.1
. .2563
1.1.1

30

. .2563

88,761,493.63

1.1.2

47,029,534.57

1.1.3

20,973,126.36

1.1.4
160,801.64

4

1.1.5

5

1.2

6,867,800.00

0.00

2. รบร ร บปร ม
1

ในปี บปร ม

2563

วนที่ 30 นย ยน พ.ศ.2563

38,847,922.01
ษ

35,326.15
41,964.00
527,910.25
0.00
็

็

39,883.00
0.00

ษ

16,542,940.61
21,659,898.00

2

27,666.00

3

26,258,086.28
12,151,951.00
7,528,605.00
3,705,028.28
535,630.00
ื

0.00
2,336,872.00

4
5

27,666.00
1,908,000.00

6
7

0.00
0.00

คาแถลงงบประมาณ
ปร ป บปร ม ณ พ.ศ. 2564
รบร ร วนต บลย
.ป ท .ร ชบุรี
รายรับจริง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
มวดภ ษี

ร

285,174.17

336,000.00

336,000.00

15,660.00

64,000.00

64,000.00

548,303.50

523,000.00

523,000.00

77,118.00

33,000.00

33,000.00

926,255.67

956,000.00

956,000.00

มวดภ ษี ด รร

21,272,051.29

19,044,000.00

19,044,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,272,051.29

19,044,000.00

19,044,000.00

มวดเ น ุด นุนท่วไป

21,821,807.00

25,379,200.00

26,526,900.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,821,807.00

25,379,200.00

26,526,900.00

รวม

44,020,113.96

45,379,200.00

46,526,900.00

มวด ธรรมเนียม ปรบ แล ใบ
นุญ ต
มวดร ยได้

ทรพย น

มวดร ยได้เบ็ดเตล็ด
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2564
ิ
2562
งบกลาง

2563

2564

11,064,406.00

14,083,600.00

14,060,000.00

งบบุคลากร

8,786,934.87

11,478,600.00

10,591,500.00

งบดา นินงาน

5,468,921.45

9,770,200.00

11,784,000.00

487,820.00

5,461,800.00

5,926,400.00

งบรายจ่ายอื่น

0.00

1,025,000.00

525,000.00

งบ งินอุดหนุน

3,374,320.00

3,540,000.00

3,640,000.00

29,182,402.32

45,359,200.00

46,526,900.00

29,182,402.32

45,359,200.00

46,526,900.00

งบลงทุน

ว
ว

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ ศ 2
ของ
องค ารบริ ารส่วนตาบลยาง ั
อาเภอปา ท่อ จัง วัดราชบรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริ าร ่วนตาบลยาง ัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ด้าน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริ ารงานทั่วไป

11,411,900

แผนงานการรักษาความ งบภายใน

640,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

8,449,000

แผนงาน าธารณ ุข

760,000

แผนงาน ังคม งเคราะ

30,000

แผนงานเค ะและชุมชน

9,609,000

แผนงาน ร้างความเข้มแข็งของชุมชน

147,000

แผนงานการศา นาวัฒนธรรมและนันทนาการ

880,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

540,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,060,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

46,526,900

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

5,800,500

1,727,000

7,527,500

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,225,520

0

2,225,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

3,574,980

1,727,000

5,301,980

2,680,000

480,000

3,160,000

175,000

180,000

355,000

1,510,000

130,000

1,640,000

ค่าวัสดุ

700,000

160,000

860,000

ค่าสาธารณูปโภค

295,000

10,000

305,000

97,000

72,400

169,400

ค่าครุภัณฑ์

97,000

72,400

169,400

งบรายจ่ายอื่น

25,000

500,000

525,000

รายจ่ายอื่น

25,000

500,000

525,000

งบ งินอุดหนุน

30,000

0

30,000

เงินอุดหนุน

30,000

0

30,000

งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

งบลงทุน

หน้า : 1/7

งาน

งบ

งานบริหารทั่วไป

รวม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ

งบดา นินงาน

8,632,500

งานป้องกันภัยฝ่าย
พล รือนและระงับ
อัคคีภัย

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
งานบริหารงานคลัง
รวม
2,779,400

รวม

640,000

640,000

30,000

30,000

ค่าใช้สอย

390,000

390,000

ค่าวัสดุ

220,000

220,000

640,000

640,000

ค่าตอบแทน

รวม

11,411,900

หน้า : 2/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน
กับการศึกษา
และประถมศึกษา

งบ
งบบุคลากร

รวม

1,712,000

0

1,712,000

1,712,000

0

1,712,000

410,000

2,572,000

2,982,000

ค่าตอบแทน

160,000

0

160,000

ค่าใช้สอย

250,000

475,000

725,000

ค่าวัสดุ

0

1,985,000

1,985,000

ค่าสาธารณูปโภค

0

112,000

112,000

0

305,000

305,000

ค่าครุภัณฑ์

0

5,000

5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

300,000

300,000

งบ งินอุดหนุน

0

3,450,000

3,450,000

เงินอุดหนุน

0

3,450,000

3,450,000

2,122,000

6,327,000

8,449,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน

งบลงทุน

รวม

หน้า : 3/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งบ
งบดา นินงาน

รวม

600,000

600,000

ค่าตอบแทน

150,000

150,000

ค่าใช้สอย

130,000

130,000

ค่าวัสดุ

320,000

320,000

งบ งินอุดหนุน

160,000

160,000

เงินอุดหนุน

160,000

160,000

760,000

760,000

รวม
แผนงานสังคมสง คราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสง คราะห์

รวม

งบดา นินงาน

30,000

30,000

ค่าใช้สอย

30,000

30,000

30,000

30,000

รวม

หน้า : 4/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แผนงาน คหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว
กับ คหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้าถนน

รวม

1,352,000

0

1,352,000

1,352,000

0

1,352,000

2,805,000

0

2,805,000

270,000

0

270,000

1,980,000

0

1,980,000

555,000

0

555,000

0

5,452,000

5,452,000

ค่าครุภัณฑ์

0

652,000

652,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

4,800,000

4,800,000

4,157,000

5,452,000

9,609,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดา นินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

รวม

หน้า : 5/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แผนงานสร้างความ ข้มแข็งของชุมชน
งาน งานส่ง สริมและสนับ
สนุนความ ข้มแข็ง
ชุมชน

งบ

รวม

งบดา นินงาน

147,000

147,000

ค่าใช้สอย

147,000

147,000

รวม
147,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

147,000

งาน

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดา นินงาน

370,000

510,000

880,000

ค่าใช้สอย

330,000

510,000

840,000

40,000

0

40,000

370,000

510,000

880,000

ค่าวัสดุ
รวม

หน้า : 6/7

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
แผนงานการ กษตร
งาน งานอนุรักษ์แหล่งนา
และป่าไม้

งบ

รวม

งบดา นินงาน

540,000

540,000

ค่าใช้สอย

510,000

510,000

30,000

30,000

540,000

540,000

ค่าวัสดุ
รวม
แผนงานงบกลาง
งาน

งบ
งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง

รวม

14,060,000

14,060,000

14,060,000

14,060,000

14,060,000

14,060,000

หน้า : 7/7

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารส่วนตาบลยางหัก
อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
โดยที่เปนการสมควรตังงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารสวนตาบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตาบลยางหัก
และโดยอนุมัติของนายอาเภอปากทอ
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เปนต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนจานวนรวมทังสิน 46,526,900 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจานวนรวมทังสิน 46,526,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี
แผนงาน

ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป

11,411,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

640,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

8,449,000

แผนงานสาธารณสุข

760,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

9,609,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

147,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

880,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

540,000

ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

14,060,000
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

46,526,900

ข้อ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี

งบ

ยอดรวม
รวมรายจ่าย

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลยางหักปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค์การบริหารสวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสวนตาบลยางหักมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามบัญญัตินี
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

ลงนาม ..................................................
นายเสนห์ แคนเพ็ชร
ตาแหนง นายกองค์การบริหารสวนตาบลยางหัก
อนุมัติ

ลงนาม ..................................................
นายสุธี เล้าสุบินประเสริฐ
ตาแหนง นายอาเภอปากทอ

0

วนท่พมพ : 21/8/2563 08:33:36

น้ : 1/2

รายงานประมาณการรายรับ
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลย ง
ภ ป ท จง วดร ชบุร

ปี 2560
หมวดภาษีอากร
ภ ษท่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ภ ษโรง รื นแล ท่ดน
ภ ษบ รุงท้ งท่
ภ ษป้ ย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรม นยม ่ยว บใบ นุญ ต รข ย ุร
ค ธรรม นยม ่ยว บท บยนพ ณชย
ค ปรบ รผด ญญ
ค ใบ นุญ ตปร บ รค้ รบ จ รท่ ปน นตร ยต
ุขภ พ
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ค ช รื บร ร ถ นท่
ด บ้ย
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

0.00
169,581.29
652.65
10,690.00
180,923.94

0.00
96,348.33
83,608.55
23,931.00
203,887.88

0.00
175,644.57
85,778.60
23,751.00
285,174.17

0.00
170,000.00
155,000.00
11,000.00
336,000.00

2,250.40
1,900.00
73,658.00

0.00
1,850.00
544,436.00

0.00
1,560.00
0.00

11,600.00

9,500.00

89,408.40
0.00
474,521.89
474,521.89

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
100.00
-100.00
-100.00
0.00

ปี 2564

%
%
%
%

325,000.00
0.00
0.00
11,000.00
336,000.00

0.00
2,000.00
50,000.00

0.00 %
0.00 %
0.00 %

0.00
2,000.00
50,000.00

14,100.00

12,000.00

0.00 %

12,000.00

555,786.00

15,660.00

64,000.00

0.00
499,787.17
499,787.17

0.00
548,303.50
548,303.50

24,000.00
499,000.00
523,000.00

64,000.00
0.00 %
0.00 %

24,000.00
499,000.00
523,000.00
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ปี 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ร ยได้ บ็ด ตล็ด ื่นๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษแล ค ธรรม นยมรถยนต
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. นดแผน
ภ ษมูลค พ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ภ ษธุร จ ฉพ
ภ ษ ุร
ภ ษ รรพ มต
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรม นยมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้
ค ภ ค ลวงแร
ค ภ ค ลวงปิโตร ลยม
งนท่ ็บต ม ฎ ม ยว ด้วย ุทย นแ งช ต
ค ธรรม นยมจดท บยน ทธแล นต รรมต มปร มวล
ฎ ม ยท่ดน
ภ ษจด รร ื่นๆ
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
งน ุด นุนท่วไป รบด นน รต ม น จ น้ ท่แล
ภ ร จถ ยโ น ลื ท
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

22,000.00
11,261.00
33,261.00

0.00
29,100.00
29,100.00

2,000.00
75,118.00
77,118.00

21,000.00
12,000.00
33,000.00

0.00
7,629,516.63
4,059,804.95
143,265.33
1,603,933.63
3,809,098.23
794,153.73
97,828.70
48,999.10
0.00

619,195.33
9,907,446.91
4,534,274.62
137,859.83
0.00
6,157,055.11
0.00
69,457.43
47,927.75
0.00

621,636.96
9,549,244.90
3,982,932.98
138,328.96
0.00
6,755,237.28
1.00
89,018.07
59,418.44
362.00

830,000.00
7,900,000.00
4,236,000.00
155,000.00
0.00
5,650,000.00
300.00
98,700.00
52,000.00
0.00

121,862.00

202,047.00

73,436.00

0.00
18,308,462.30

2,792.50
21,678,056.48

19,531,677.00
19,531,677.00
38,618,254.53

ประมาณการ
ยอดต่าง (%)
0.00 %
0.00 %

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปี 2564
21,000.00
12,000.00
33,000.00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

830,000.00
7,900,000.00
4,236,000.00
155,000.00
0.00
5,650,000.00
300.00
98,700.00
52,000.00
0.00

122,000.00

0.00 %

122,000.00

2,434.70
21,272,051.29

0.00
19,044,000.00

0.00 %

0.00
19,044,000.00

20,378,835.00

21,821,807.00

25,379,200.00

4.52 %

26,526,900.00

20,378,835.00
43,345,452.53

21,821,807.00
44,020,113.96

25,379,200.00
45,379,200.00

26,526,900.00
46,526,900.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ปร จ ปงบปร ม ณ พ.ศ. 2564
งค รบร ร วนต บลย ง
.ป ท จ.ร ชบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

46,526,900 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

336,000 บาท

จ นวน

325,000 บ ท

จ นวน

11,000 บ ท

รวม

64,000 บาท

จ นวน

2,000 บ ท

จ นวน

50,000 บ ท

จ นวน

12,000 บ ท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รวม

523,000 บาท

ค เช รื บร ร ถ นที่

จ นวน

24,000 บ ท

ภ ษีที่ดนแล ่งปลู ร้ ง
ปร ม ณ รจ ท เบียนร ยชื่ ผู้เ ียภ ษี ปร ม ณ รเท บป
ที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จดเ ็บภ ษีได้เท บปที่ผ นม
ภ ษีป้ ย
ปร ม ณ รจ ท เบียนร ยชื่ ผู้เ ียภ ษี ปร ม ณ รเท บ
ปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จดเ ็บภ ษีได้เท บปที่ผ นม
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
ค ธรรมเนียมเ ี่ยว บท เบียนพ ณชย
ปร ม ณ รจ ฐ นข้ มูลผู้ข นุญ ต ปร ม ณ รเท บปที่
ผ นม เนื่ งจ ค ดว จดเ ็บค จดท เบียนพ ณชย ได้เท บ
ปที่ผ นม
ค ปรบ รผด ญญ
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว จดเ ็บค ปรบ
ผด ญญ ได้เท บปที่ผ นม
ค ใบ นุญ ตปร
ุขภ พ

บ รค้

รบ จ รที่เปน นตร ยต

ปร ม ณ รจ ฐ นข้ มูลผู้ข นุญ ต ปร ม ณ รเท บปที่
ผ นม เนื่ งจ ค ดว จดเ ็บค ธรรมเนียมใบ นุญ ตปร บ
จ ร ได้เท บปที่ผ นม

ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว ร ยได้ค เช
ทรพย นเท บปที่ผ นม

วนที่พมพ : 21/8/2563 08:34:14
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ด เบี้ย

จ นวน

499,000 บ ท

รวม

33,000 บาท

จ นวน

21,000 บ ท

จ นวน

12,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว ร ยได้
ด เบีย้ จ เท บปที่ผ นม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค ข ยแบบแปลน
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว ข ยแบบ
แปลนได้เท บปที่ผ นม
ร ยได้เบ็ดเตล็ด ื่นๆ
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว ร ยได้เบ็ด
เตล็ดได้เท บปทีผ่ นม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภ ษีแล ค ธรรมเนียมรถยนต

รวม

19,044,000 บาท

จ นวน

830,000 บ ท

จ นวน

7,900,000 บ ท

จ นวน

4,236,000 บ ท

จ นวน

155,000 บ ท

จ นวน

5,650,000 บ ท

จ นวน

300 บ ท

ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ.

นดแผน

ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
ภ ษีมูลค เพ่มต ม พ.ร.บ. จด รรร ยได้
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
ภ ษีธุร จเฉพ
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
ภ ษี รรพ มต
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
ค ภ ค ลวงแล ค ธรรมเนียมต ม ฎ ม ยว ด้วยป่ ไม้
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม

วนที่พมพ : 21/8/2563 08:34:15
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ค ภ ค ลวงแร

จ นวน

98,700 บ ท

จ นวน

52,000 บ ท

จ นวน

122,000 บ ท

ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
ค ภ ค ลวงปิโตรเลียม
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
ค ธรรมเนียมจดท เบียน ทธแล นต รรมต มปร มวล ฎ ม ย
ที่ดน
ปร ม ณ รไว้เท บปที่ผ นม เนื่ งจ ค ดว รฐบ ลจด รร
ใ ้เท บปทีผ่ นม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงน ุด นุนท่วไป
ถ ยโ นเลื ท

รบด เนน รต ม น จ น้ ที่แล ภ ร จ

เงน ุด นุนท่วไป รบด เนน รต ม น จ น้ ที่แล ภ ร จ
ถ ยโ นเลื ท ปร ม ณ รไว้ม ว ปที่ผ นม เนื่ งจ
ค ดว รฐบ ลจ ุด นุนใ ้ม ว ปที่ผ นม

รวม

26,526,900 บาท

จ นวน

26,526,900 บ ท
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริ าร วนตําบลยาง ัก
อําเภอปากทอ จัง วัดราชบุรี
รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก

0

0

514,080

514,080

0 %

514,080

เงินคาตอบแทนประจําตําแ นงนายก/รองนายก

0

0

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

0

0

42,120

42,120

0 %

42,120

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริ าร วนตําบล

0

0

86,400

86,400

0 %

86,400

เงินคาตอบแทน มาชิก ภาองคกรปกครอง วน
ท้องถิ่น

0

0

1,368,000

1,540,800

0 %

1,540,800

0

0

2,052,720

2,225,520

เงินเดือนพนักงาน

0

0

2,053,875

2,262,000

-2.74 %

2,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0

0

98,340

105,000

-14.29 %

90,000

เงินประจําตําแ นง

0

0

147,116

128,000

31.25 %

168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

2,225,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

คาจ้างลกจ้างประจํา

0

0

186,960

200,080

5.95 %

211,980

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

1,019,777

1,040,000

-20.19 %

830,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

100,842

104,000

-27.88 %

75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

3,606,910

3,839,080

3,574,980

รวมงบบุคลากร

0

0

5,659,630

6,064,600

5,800,500

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

100,000

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

100 %

20,000

คาเชาบ้าน

0

0

46,500

80,000

-37.5 %

50,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

4,100

20,000

-75 %

5,000

0

0

50,600

210,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

131,823.55

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริ าร วนตําบล

0

0

0

0

100 %

200,000

จ้างเ มาบริการที่เป็นประโยชนตอ อบต.

0

0

0

140,000

-100 %

0

จ้างเ มาผ้ดแล ถานที่ราชการ/แมบ้าน

0

0

0

72,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

175,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

7,165

60,000

-33.33 %

40,000

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

0

0

0

200,000

-100 %

0

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและ งเ ริมการ
เลือกตั้งระดับชาติ

0

0

0

0

100 %

400,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ

0

0

0

267,600

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

191,704

0

100 %

200,000

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ พวงมาลา

0

0

2,400

0

0 %

0

คาพวงมาลัย ดอกไม้ พวงมาลา

0

0

0

10,000

-100 %

0

คาพวนพุม พานประดับ กรวยดอกไม้
พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ รือ
พวงมาลา คาของขวัญ ของที่ระลึก คาโล
ใบประกาศ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที
ามารถเบิกได้ในประเภทนี้ตามที่กฎ มาย
กํา นด

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการจัดงานวันที่ระลึกท้องถิ่นไทย

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการดําเนินงานด้านการปองกันและเชิด
ช ถาบันพระม ากษัตริย

0

0

0

0

100 %

150,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดงาน

0

0

0

0

100 %

150,000

โครงการ งเ ริมการมี วนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ

0

0

0

0

100 %

20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการเ ริม ร้างการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการองคการบริ าร วนตําบลเคลื่อนที่
ใ ้บริการประชาชน

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการอบรมใ ้ความร้ทางกฎ มาย

0

0

0

0

100 %

20,000

จัดงานวันเฉลิมพระนางงเจ้า ิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ

0

0

19,996

0

0 %

0

จัดงานวันท้องถิ่นไทย

0

0

6,525

0

0 %

0

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล

0

0

15,175

0

0 %

0

นโยบายเรงดวนของรัฐบาล รือจัดงานรัฐ
พิธี

0

0

0

170,000

-100 %

0

ฝึกอบรมและศึกษาดงาน

0

0

0

6,300

-100 %

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษา มเด็จพระนาง
เจ้า ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี

0

0

0

20,000

-100 %

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้า ุทิดา
พระบรมราชินี

0

0

0

20,000

-100 %

0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท มเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอย ัว

0

0

0

20,000

-100 %

0

งเ ริมการมี วนรวมการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

0

0

0

30,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งเ ริมการมี วนรวมของประชาชนในการ
จัดทําเวทีประชาคมตางๆ

0

0

14,514

0

0 %

0

เ ริม ร้างการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

0

0

13,040

0

0 %

0

เ ริม ร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ขุคลากรองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

20,000

เ ริม ร้างคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
องคการบริ าร วนตําบลยาง ัก

0

0

10,200

0

0 %

0

0

0

47,822.22

242,000

3.31 %

250,000

0

0

460,364.77

1,257,900

วั ดุ ํานักงาน

0

0

170,767

140,000

0 %

140,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ

0

0

0

15,000

0 %

15,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

0

10,564

25,000

20 %

30,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

0

130,000

-23.08 %

100,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

102,710.09

225,000

0 %

225,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

12,258

25,000

-40 %

15,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

149,950

140,000

21.43 %

170,000

วั ดุอื่น

0

0

0

10,000

-50 %

5,000

0

0

446,249.09

710,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,510,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

700,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟา

0

0

187,084.71

220,000

0 %

220,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

0

0

0

3,000

0 %

3,000

คาบริการโทรศัพท

0

0

1,714.36

17,000

0 %

17,000

คาบริการไปรษณีย

0

0

0

5,000

0 %

5,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0

0

19,260

30,000

66.67 %

50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

208,059.07

275,000

295,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

1,165,272.93

2,452,900

2,680,000

เก้าอี้ผ้บริ าร จํานวน 1 ตัว

0

0

0

5,000

-100 %

0

ครุภัฯฑ ํานักงาน เครื่องปรับอากาศ

0

0

0

32,400

-100 %

0

เครื่องฉีดน้ําแรงดัน ง จํานวน 1 ชุด

0

0

0

0

100 %

8,000

เครื่องโทร ารแบบใช้กระดาษธรรทมดา

0

0

12,500

0

0 %

0

ชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้รับรอง จํานวน 1 ชุด

0

0

0

25,000

0 %

25,000

ต้บานเลื่อนทึบ จํานวน 2 ฃุด

0

0

13,800

0

0 %

0

ต้เ ล็กแบบ 2 บาท จํานวน 2 ต้

0

0

11,000

0

0 %

0

โตะทํางานแบบ 7 ลิ้นชัก

0

0

6,500

0

0 %

0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า

0

0

12,400

0

0 %

0

เครื่องทํานําร้อนน้ําเย็นติดตั้งถังน้ําด้านบน
แบบ ัวจาย 2 ก็อก จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

8,000

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 2 เครื่อง

0

0

0

44,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร

0

0

19,900

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

22,000

เครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง

0

0

7,565

0

0 %

0

เครื่องพิมพ เลเซอร และ เครื่องพิมพแบบ
ฉีด มึก จํานวน 2 เครื่อง

0

0

0

18,000

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

2,600

อุปกรณอานบัตรเอนกประ งค
2 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

1,400

0

0

0

38,000

-21.05 %

30,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

83,665

162,400

97,000

รวมงบลงทุน

0

0

83,665

162,400

97,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย

0

0

0

0

100 %

25,000

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

0

0

25,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

0

25,000

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพศนย)ฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชนตามอํานาจ
น้าที่ อปท. พ.ศ. 2560

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพศนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเ ลือประชาชน

0

0

0

30,000

-100 %

0

โครงการเพิ่มประ ิทธิภาพศนยปฏิบัติดการ
ชวยเ ลือประชาชนร

0

0

30,000

0

0 %

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

30,000

30,000

30,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

30,000

30,000

30,000

รวมงานบริหารทั่วไป

0

0

6,938,567.93

8,709,900

8,632,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนองคกรปกครอง วนท้องถิ่น
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน

0

0

64,783.87

929,000

-18.19 %

760,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

30,000

0 %

30,000

เงินประจําตําแ นง

0

0

0

2,000

2,000 %

42,000

คาจ้างลกจ้างประจํา

0

0

220,020

233,000

5.15 %

245,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

571,020

596,000

4.36 %

622,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

66,660

60,000

-53.33 %

28,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

922,483.87

1,850,000

1,727,000

รวมงบบุคลากร

0

0

922,483.87

1,850,000

1,727,000

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

100,000

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

12,000

40,000

0 %

40,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

3,200

15,000

100 %

30,000

0

0

15,200

165,000

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

180,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

550

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชน
ตอ อบต.

0

0

0

50,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบริการตางๆที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริ าร วนตําบล

0

0

0

0

100 %

50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0

0

21,888

60,000

-100 %

0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

0

0

0

0

100 %

40,000

โครงการออก นวยบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

0

0

0

0

100 %

10,000

ฝึกอบรมปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร

0

0

5,032

0

0 %

0

0

0

432

10,000

-100 %

0

0

0

6,231

30,000

0 %

30,000

0

0

34,133

150,000

0

0

38,772

50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

นวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

130,000

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานักงาน

20 %

60,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุคอมพิวเตอร

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0

0

77,870

90,000

0

0

116,642

140,000

0

0

0

9,200

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

0

9,200

10,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

165,975

464,200

480,000

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ

0

0

5,000

0

0 %

0

ต้เ ล็ก 2 บาน จํานวน 2 ต้

0

0

0

11,000

-100 %

0

ต้เ ล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ต้

0

0

0

0

100 %

11,000

โตํะเ ล็กทํางาน แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน
4 โตํะ

0

0

13,000

0

0 %

0

0

0

13,600

0

0 %

0

รวมค่าวัสดุ

11.11 %

ปี 2564
100,000
160,000

ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย

8.7 %

10,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
กล้องถายรป
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

23,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค

0

0

16,000

0

0 %

0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค จํานวน 2
เครื่อง

0

0

0

0

100 %

44,000

เครื่องพิมพจํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

15,000

-100 %

0

เครื่องพิมพเลเซอร

0

0

17,000

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

5,800

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟา จํานวน 3 เครื่อง

0

0

0

0

100 %

17,400

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

64,600

54,800

72,400

รวมงบลงทุน

0

0

64,600

54,800

72,400

0

0

0

0

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
รายจายอื่น
โครงการ ํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย ิน ประจําป 2564

100 %

500,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
าํ รวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย ิน

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)
-100 %

ปี 2564

0

0

0

500,000

0

รวมรายจ่ายอื่น

0

0

0

500,000

500,000

รวมงบรายจ่ายอื่น

0

0

0

500,000

500,000

รวมงานบริหารงานคลัง

0

0

1,153,058.87

2,869,000

2,779,400

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

0

0

8,091,626.8

11,578,900

11,411,900

0

0

16,800

40,000

0

0

16,800

40,000

โครงการถนนปลอดภัยชวงเท กาลตางๆ

0

0

20,630

0

0 %

0

โครงการฝึกอบรมการแพทยฉุกเฉิน

0

0

0

0

100 %

80,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

-25 %

30,000
30,000

ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอา าภัย
พิบัติ ประจําองคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

120,000

โครงการฝึกอบรม รือทบทวน อา า มัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ องคการ
บริ าร วนตําบลยาง ัก

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการวัน ถาปนา อปพร.

0

0

0

0

100 %

10,000

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ

0

0

0

0

100 %

50,000

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ

0

0

0

9,715

-100 %

0

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเ ตุและแผนปฏิบัติการ
ปองกัน าธารณภัย

0

0

0

0

100 %

100,000

ฝึกทบทวน นวยก้ชีพฉุกเฉิน

0

0

0

20,000

-100 %

0

0

0

20,630

29,715

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

0

100 %

5,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

0

70,000

0 %

70,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

67,967.45

100,000

0 %

100,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

50,000

-60 %

20,000

วั ดุเครื่องดับเพลิง

0

0

0

25,000

-20 %

20,000

วั ดุ นาม

0

0

0

5,000

0 %

5,000

0

0

67,967.45

250,000

รวมค่าใช้สอย

390,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าวัสดุ

220,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

รวมงบดาเนินงาน

0

0

105,397.45

319,715

640,000

เครื่องเป่าลมดับไฟป่า จํานวน 20 เครื่อง

0

0

0

100,000

-100 %

0

ทอดดน้ําดับเพลิงตัว นอน

0

0

0

12,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

112,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

112,000

0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

0

0

105,397.45

431,715

640,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0

0

105,397.45

431,715

640,000

เงินเดือนพนักงาน

0

0

1,002,561

1,260,000

-8.73 %

1,150,000

เงินประจําตําแ นง

0

0

0

0

100 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

432,000

648,000

-29.01 %

460,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

48,000

72,000

-16.67 %

60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

1,482,561

1,980,000

1,712,000

รวมงบบุคลากร

0

0

1,482,561

1,980,000

1,712,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

70,800

80,000

0 %

80,000

0

0

70,800

90,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

7,237

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการที่เป็นประโยขน ตอ อบ
ต. ยาง ัก

0

0

0

50,000

-100 %

0

คาจ้างเ มาบาริการตางๆ ที่เป็นประโยชน
ตอองคการบริ าร วนตําบล

0

0

0

0

100 %

70,000

0

0

28,008

80,000

0 %

80,000

0

0

14,103

100,000

0 %

100,000

รวมค่าใช้สอย

0

0

49,348

230,000

250,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

120,148

320,000

410,000

รวมค่าตอบแทน

160,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
เก้าอี้โพลีแถว 4 ที่นั่ง จํานวน 4 ตัว

0

0

0

20,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

20,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

20,000

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

0

0

1,602,709

2,320,000

2,122,000

โครงการบัณฑิตน้อบ

0

0

0

0

100 %

10,000

โครงการพิธีไ ว้ครประจําปศนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0

0

0

0

100 %

5,000

โครงการ นับ นุนคาใช้จายการบริ าร
ถานศึกษา

0

0

0

0

100 %

350,000

จัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดงาน ศพด.

0

0

33,420

0

0 %

0

ทัศนศึกษา ร้างเ ริมพัฒนาการเด็กนอก
ถานที่ของเด็กนักเรียนศนยพัฒนาเด็กเล้ก
อบต. ยาง ัก

0

0

0

32,448

-100 %

0

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ทัศนศึกษาแ ลงเรียนร้นอก ถานที่

0

0

0

0

100 %

80,000

บัณฑิตน้อย

0

0

0

10,000

-100 %

0

พิธีไ ว้ครประจําป ศพด. อบต. ยาง ัก

0

0

0

10,000

-100 %

0

วันเด็กแ งชาติ

0

0

0

0

100 %

30,000

นับ นุนคาใช้จายการบริ าร ถานศึกษา

0

0

0

350,000

-100 %

0

นับ นุนคาใช้จายอา ารกลางวัน

0

0

228,310

0

0 %

0

0

0

261,730

402,448

วั ดุ ํานักงาน

0

0

16,497

40,000

0 %

40,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

วั ดุงานบ้านงานครัว

0

0

15,011

30,000

0 %

30,000

คาอา ารเ ริม (นม)

0

0

1,514,990.42

1,730,000

0 %

1,730,000

วั ดุกอ ร้าง

0

0

0

40,000

0 %

40,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

0

5,000

0 %

5,000

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

0

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุการเกษตร

0

0

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

26,670

50,000

0 %

50,000

วั ดุการศึกษา

0

0

0

20,000

0 %

20,000

วั ดุดนตรี

0

0

0

15,000

0 %

15,000

รวมค่าใช้สอย

475,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
วั ดุอื่น

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0

0

0

10,000

0

0

1,573,168.42

1,990,000

คาไฟฟา

0

0

42,184.7

70,000

0 %

70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

0

0

0

2,000

0 %

2,000

คาบริการโทรศัพท

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาบริการ ื่อ ารและโทรคมนาคม

0

0

1,807.26

30,000

0 %

30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค

0

0

43,991.96

112,000

112,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

1,878,890.38

2,504,448

2,572,000

0

0

0

0

100 %

5,000

0

0

12,400

26,000

-100 %

0

0

0

0

16,000

-100 %

0

รวมค่าวัสดุ

-50 %

ปี 2564
5,000
1,985,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
ต้เ ล็กบานเลื่อนกระจก 2 บาน จํานวน
1 ต้
ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
เครื่องตัด ญ้า
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรโนตบุค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เครื่องพิมพ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

0

0

7,565

10,000

0

0

19,965

52,000

0

0

304,000

0

0 %

0

0

0

0

200,000

-100 %

0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0

0

0

237,552

-100 %

0

คาบํารุงรักาษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ
ร้าง

0

0

0

0

100 %

300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

304,000

437,552

300,000

รวมงบลงทุน

0

0

323,965

489,552

305,000

รวมค่าครุภัณฑ์

-100 %

ปี 2564
0
5,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศนยพัฒนา
เด็กเล็ก
คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปการ
นาเด็กเลน ร้างปัญญา
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่งกอ ร้าง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุน วนราชการ
อา ารกลางวัน พฐ.

0

0

3,344,320

0

0 %

0

อา ารกลางวันเด็กนักเรียน

0

0

0

3,450,000

-100 %

0

อุด นุนคาใช้จายโครงการอา ารกลางวัน
เด็กนักเรียน

0

0

0

0

100 %

3,450,000

รวมเงินอุดหนุน

0

0

3,344,320

3,450,000

3,450,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

3,344,320

3,450,000

3,450,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

0

0

5,547,175.38

6,444,000

6,327,000

รวมแผนงานการศึกษา

0

0

7,149,884.38

8,764,000

8,449,000

0

0

0

0

0

0

0

0

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น
รวมค่าตอบแทน

100 %

150,000
150,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
คาจ้างเ มาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริ าร วนตําบล

0

0

0

0

100 %

30,000

กําจัด ิ่งปฏิกล

0

0

48,800

0

0 %

0

โครงการอบรมและรณรงคปองกันโรคเอด

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอบรมและรณรงคปองกันและควบ
คุมโรคพิษ ุนัขบ้า รือโครงการ ัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ ุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน มเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
ฯ

0

0

0

0

100 %

30,000

ฝึกอบรมใ ้ความร้ปองกันโรคระบาด อุบัติ
ขึ้นใ ม

0

0

0

0

100 %

20,000

ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
ุนัขบ้า

0

0

0

500

-100 %

0

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

48,800

500

0

0

0

0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ

อบรมอา า มัครบริบาลประจําองคการ
บริ าร วนตําบล
รวมค่าใช้สอย

130,000

ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

วั ดุวิทยาศา ตร รือการแพทย

0

0

0

259,785

-3.77 %

250,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

0

100 %

20,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

259,785

320,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

48,800

260,285

600,000

0

0

0

118,000

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

118,000

0

รวมงบลงทุน

0

0

0

118,000

0

เงินอุด นุน นับ นุนการบริการ าธารณ ุข
มลฐาน

0

0

0

0

รวมเงินอุดหนุน

0

0

0

0

160,000

รวมงบเงินอุดหนุน

0

0

0

0

160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

0

0

48,800

378,285

760,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

0

0

48,800

378,285

760,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑการเกษตร
เครื่องพน มอกควัน จํานวน 2 เครื่อง

-100 %

0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น าธารณประโยชน
100 %

160,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผ้นําชุมชน
แก้ไขปัญ าครัวเรือนยากจนแบบบรณาการ

0

0

0

0

100 %

20,000

วันผ้พิการ

0

0

0

0

100 %

10,000

วันผ้พิการ

0

0

540

1,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

540

1,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

540

1,000

30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

0

0

540

1,000

30,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

0

0

540

1,000

30,000

เงินเดือนพนักงาน

0

0

288,540

670,000

7.46 %

720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

0

0

0

40,000

-25 %

30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เงินประจําตําแ นง

0

0

0

42,000

0 %

42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

0

0

381,720

480,000

2.08 %

490,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง

0

0

52,000

60,000

16.67 %

70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจา)

0

0

722,260

1,292,000

1,352,000

รวมงบบุคลากร

0

0

722,260

1,292,000

1,352,000

คาตอบแทนผ้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครอง วนท้องถิ่น

0

0

51,600

100,000

0 %

100,000

คาเบี้ยประชุม

0

0

13,000

100,000

0 %

100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0

0

0

10,000

0 %

10,000

คาเชาบ้าน

0

0

0

60,000

-33.33 %

40,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

0

0

1,200

10,000

100 %

20,000

0

0

65,800

280,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

0

0

24,032

0

0 %

0

คาจ้างเ มาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชน
ตอองคการบริ าร วนตําบล

0

0

0

0

100 %

100,000

คาเจ้างเ มาบริการที่เป็นประโยชนตอ อบ
ต.

0

0

0

100,000

-100 %

0

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

270,000

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:00

น้า : 26/39

รายจ่ายจริง
ปี 2560
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

10,000

0 %

10,000

0

0

7,184

70,000

0 %

70,000

0

0

144,575.78

700,000

157.14 %

1,800,000

0

0

175,791.78

880,000

วั ดุ ํานักงาน

0

0

30,712

50,000

0 %

50,000

วั ดุไฟฟาและวิทยุ

0

0

149,457.6

150,000

13.33 %

170,000

วั ดุกอ ร้าง

0

0

80,035

150,000

-33.33 %

100,000

วั ดุยานพา นะและขน ง

0

0

2,800

50,000

-20 %

40,000

วั ดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

0

0

64,087.46

70,000

28.57 %

90,000

วั ดุโฆษณาและเผยแพร

0

0

680

10,000

0 %

10,000

วั ดุเครื่องแตงกาย

0

0

0

15,000

-33.33 %

10,000

วั ดุคอมพิวเตอร

0

0

45,760

50,000

20 %

60,000

วั ดุ ํารวจ

0

0

0

15,000

66.67 %

25,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

373,532.06

560,000

555,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

615,123.84

1,720,000

2,805,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมค่าใช้สอย

1,980,000

ค่าวัสดุ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานักงาน
ต้เ ล็กเก็บแบบแปลน จํานวน 1 ต้

0

0

0

17,000

-100 %

0

ต้เ ล็กแบบ 2 บาน

0

0

11,000

0

0 %

0

กล้องวัดมุม

0

0

0

110,000

-100 %

0

ล้อวัดระยะ

0

0

0

25,000

-100 %

0

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

30,000

-100 %

0

เครื่องพิมพ จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

54,000

-100 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟา

0

0

4,590

0

0 %

0

เครื่อง ํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง

0

0

0

5,800

-100 %

0

0

0

0

48,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

15,590

289,800

0

รวมงบลงทุน

0

0

15,590

289,800

0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0

0

1,352,973.84

3,301,800

4,157,000

ครุภัณฑ ํารวจ

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑกีฬา
โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง

0

0

0

0

100 %

652,000

ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง
จํานวน 3 แ ง
1.ที่ทําการ อบต. ยาง ัก ม 3 ต.ยาง
ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี ติดตั้งเครองออก
กําลังกาย 8 ตัว
2.โรงเรีบนบ้านก้วยศาลา ม 7 ต.ยาง ัก
อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ติดตั้งเครื่องออกกํา
ลลังกาย 8 ตัว
3.ศาลาเอนกประ งคผ้ งอายุ ม4 ๖.ยาง
ัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย จํานวน 8 ตัว

0

0

0

489,000

-100 %

0

รวมค่าครุภัณฑ์

0

0

0

489,000

กอ ร้างบ้านพักข้าราชการ

0

0

0

0

100 %

500,000

กอ ร้างอาคารเก็บพั ดุ

0

0

0

0

100 %

400,000

652,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อาคารตาง ๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
บ้านพักข้าราชการ อบต. ยาง ัก

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

500,000

-100 %

0

1.โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ายอนามัย - อางเก็บน้ําพุไทร
ม 1 บ้านวังปลาชอน ต. ยาง ัก องปาก
ทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

500,000

2. โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ายฟารมแพะ - อางเก็บน้ําบ้าน
ตากแดด ม 2 บ้านตากแดด ต.ยาง ัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

500,000

3.โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ซอยเขา ัวเราะ ม 3 บ้านทา
ยาง ต.ยาง ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

500,000

4. โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลตติก
คอนกรีตซอยพุ วาย ม 4 บ้าน ิน ี
ต. ยาง ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

500,000

5. โครงการขยายเขตประปา ( นวยควบคุม
ไฟป่าบ้านไทยประจัน ม 5 บ้านไทยประ
จัน ต. ยาง ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

400,000

6. โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ซอยมะกอกทอง ม 6 บ้านยาง
ค
ต. ยาง ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

500,000

คากอ ร้าง ิ่ง าธารณปโภค
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

7. โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ซอยพุตะแบก ม 7 บ้าน ้วย
ศาลา ต. ยาง ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

500,000

8. โครงการกอ ร้างถนนแอ ฟัลตติก
คอนกรีต ซอยพุ ําโรง (ชวงที่ 2 ) ม 8
บ้านลานคา ต. ยาง ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

500,000

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลติกคอนกรีต
ซอยเขาไม้รวก (ชวงที่ 2) ม 2
ต.ยาง ัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0

0

0

484,700

-100 %

0

กอ ร้างถนนผิวจราจรแอ ฟัลติกคอนกรีต
ศพด. อบต. ยาง ัก ม 3 ต.ยาง ัก อง
ปากทอ จ. ราชบุรี

0

0

0

499,800

-100 %

0

กอ ร้างถนนแอ ฟัลติก คอนกรีต ซอยพุ
ําโรง ม 8 ต.ยาง ัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี

0

0

0

484,700

-100 %

0

กอ ร้างถนนแอ ฟัลติก คอนกรีต ซอยข้าง
วัดไทยประจัน ม 5 ต.ยาง ัก อ.ปากทอ จ
.ราชบุรี

0

0

0

630,000

-100 %

0

กอ ร้างถนนแอ ฟัลติกคอนกรีต ซอย
นอง ลวง -บ้านลุงบัว ม 6 ต.ยาง ัก อ
.ปากทอ จ.ราชบุรี

0

0

0

496,000

-100 %

0

กอ ร้างฝายน้ําล้น ํา รับใ ้น้ําล้นลํา ้วย
พุกรด ม 4 ต.ยาง ัก อ.ปากทอ จ.
ราชบุรี

0

0

0

769,000

-100 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560
เงินชดเชย ัญญาแบบปรับราคา (คา K)
ร้อยละ 4 ของมกอ ร้างทั้ง มด

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

0

0

0

150,000

-100 %

0

คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายใ ้เอกชน
เพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ ร้าง

0

0

0

150,000

-100 %

0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

0

4,164,200

4,800,000

รวมงบลงทุน

0

0

0

4,653,200

5,452,000

รวมงานไฟฟ้าถนน

0

0

0

4,653,200

5,452,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

0

0

1,352,973.84

7,955,000

9,609,000

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใ แ้ กเอกชน
นิติบุคคล รือบุคคลภายนอกเพื่อใ ้ได้มาซึ่ง ิ่งกอ
ร้าง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการฝึกอาชีพและ งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

0

0

0

0

100 %

50,000

โครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเ พติด รือ
ประชารัฐ รวมใจ ปลอดภัยยาเ พติด

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รือ
โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

0

100 %

30,000

ดนตรีไทย ต้านภัยยาเ พติด

0

0

0

0

100 %

17,000

ดนตรีไทยต้านภัยยาเ พติด

0

0

0

17,000

-100 %

0

ฝึกอบรมอาชีพแลละ งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาาชน

0

0

0

50,000

-100 %

0

ฝึกอบรมอาชีพและ งเ ริมอาชีพใ ้แก
ประชาชนในตําบลยาง ัก

0

0

28,841.85

0

0 %

0
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

พัฒนาศักยภาพผ้นํา ตรีและครอบครัว

0

0

0

0

100 %

30,000

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รือตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0

0

0

30,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

28,841.85

97,000

147,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

28,841.85

97,000

147,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

0

0

28,841.85

97,000

147,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

0

0

28,841.85

97,000

147,000

กีฬาตําบลยาง ัก

0

0

201,586

0

0 %

0

เข้าคายยุวชนตําบลยาง ัก

0

0

29,520

0

0 %

0

เข้าคายยุวชนตําบลยาง ัก อ.ปากทอ จ.
ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

แขงขันกีฬายาง ักคัพ ต้านภัยยาเ พติด
ตําบลยาง ัก อําเภอปากทอ จัง วัดราชบุรี

0

0

0

0

100 %

250,000

แขงขันกีฬายุวชน เยาวชนตําบลยาง ัก

0

0

0

40,000

-100 %

0

จัด งนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน กีฬาตางๆใน
ระดับตําบล และอําเภอปากทอ จัง วัด
ราชบุรี

0

0

0

0

100 %

20,000

แชงขันกีฬาเยาวชนตําบลยาง ัก อําเภอ
ปากทอ จัง วัดราชบุรี

0

0

0

0

100 %

30,000

0

0

231,106

40,000

0

0

39,654

40,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

39,654

40,000

40,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

270,760

80,000

370,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

0

0

270,760

80,000

370,000

รวมค่าใช้สอย

330,000

ค่าวัสดุ
วั ดุกีฬา

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0 %

40,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
โครงการบรรพชา ามเณร

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการวันพอและวันแม

0

0

0

0

100 %

20,000

งานเดือนเก้า ผกแขน เรียกขวัญ ประเพณี
ข้าว อของชาวไทยกะเ รี่ยง

0

0

0

0

100 %

150,000

จัดกิจกรรมวัน ําคัญทางพระพุทธศา นา
และวัน ําคัญของชาติ

0

0

0

0

100 %

50,000

จัดงานประเพณีข้าว อกะเ รี่ยง

0

0

76,205

0

0 %

0

จัดงานประเพฯีเดือนเก้า ผกแขนเรียกขวัญ
กินข้าว อ ของชาวไทยเชื้อ าย
กระเ รี่ยง

0

0

0

50,000

-100 %

0

บรรพชา ามเณร

0

0

14,600

30,000

-100 %

0

ประเพณีลอยกระทง

0

0

0

0

100 %

150,000

ประเพณี งกรานตและวันผ้ งอายุตําบล
ยาง ัก

0

0

0

0

100 %

50,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

ประเพณีแ เทียน งดเ ล้า เข้าพรรษา

0

0

0

30,000

-100 %

0

ประเพณีแ เทียนเข้าพรรษา

0

0

0

0

100 %

30,000

ประเพณีแ เทียนเข้าพรรษา งดเ ล้า เข้า
พรรษา

0

0

8,485

0

0 %

0

ลอยกระทง

0

0

105,882

150,000

-100 %

0

วันพอและวันแม

0

0

0

20,000

-100 %

0

วัน ําคัญทางพระพุทธศา นา

0

0

0

10,000

-100 %

0

งเ นริมภมิปัญญาท้องถิ่น

0

0

0

0

100 %

30,000

งเ ริมผ้นําด้านภมิปัญญาท้องถิ่น

0

0

0

30,000

-100 %

0

รวมค่าใช้สอย

0

0

205,172

320,000

510,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

205,172

320,000

510,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

0

0

205,172

320,000

510,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

0

0

475,932

400,000

880,000

แผนงานการเกษตร
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
การจ้างเ มาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดิน
โคลนกีดขวางแ ลงนํา ม 1 ลํา ้วยวัง
ปลาชอน

0

0

447,000

0

0 %

0

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ตําบลยาง ัก

0

0

0

0

100 %

100,000

โครงการจ้างเ มาเครนื่องจักรขุดลอกแ ลง
น้ํา ลํา ้วยยางค ม 6

0

0

217,000

0

0 %

0

โครงการจ้างเ มาเครื่องจักร ขุดลอกดิน
โคลนและวัชพืชในแ ลงน้ํา

0

0

0

0

100 %

200,000

โครงการจ้างเ มาเครื่องจักรขุดลอก ระน้ํา
มที่ 2

0

0

200,000

0

0 %

0

โครงการท้องถิ่นปลกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ท้องถิ่น ร้างป่า รักษน้ํา

0

0

0

0

100 %

30,000

โครงการฝึกอบรมใ ้ความร้การอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา

0

0

0

0

100 %

20,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อ นอง
พระราชดําริฯ

0

0

0

0

100 %

100,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

โครงการอบรมใ ้ความร้ผ้นําเกษตรอินทรีย

0

0

0

0

100 %

20,000

โคารงการอบรมใ ้ความร้ลดภาวะโลกร้อน
ลดปริมาณขยะ

0

0

0

0

100 %

30,000

งเ ริมการปลก ญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

0

0

0

0

100 %

10,000

อนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อ นองพระราชดํา
รั มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา

0

0

0

100,000

-100 %

0

0

0

864,000

100,000

0

0

0

30,000

รวมค่าวัสดุ

0

0

0

30,000

30,000

รวมงบดาเนินงาน

0

0

864,000

130,000

540,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนาและป่าไม้

0

0

864,000

130,000

540,000

รวมแผนงานการเกษตร

0

0

864,000

130,000

540,000

เงิน มทบกองทุนประกัน ังคม

0

0

132,409

160,000

0 %

160,000

เงิน มทบกองทุนเงินทดแทน

0

0

0

10,000

0 %

10,000

รวมค่าใช้สอย

510,000

ค่าวัสดุ
วั ดุการเกษตร

0 %

30,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
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รายจ่ายจริง
ปี 2560

ประมาณการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ยอดต่าง (%)

ปี 2564

เบี้ยยังชีพผ้ งอายุ

588,600

0

8,122,200

10,100,000

-2.48 %

9,850,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

118,400

0

2,024,000

2,400,000

6.25 %

2,550,000

เบี้ยยังชีพผ้ป่วยเอด

6,500

0

72,000

90,000

0 %

90,000

0

0

507,797

2,659,700

-54.88 %

1,200,000

กองทุนเงินทดแทน

0

0

6,000

0

0 %

0

กองทุน ลักประกัน ุขภาพ

0

0

0

3,600

-100 %

0

0

0

200,000

200,000

0 %

200,000

รวมงบกลาง

713,500

0

11,064,406

15,623,300

14,060,000

รวมงบกลาง

713,500

0

11,064,406

15,623,300

14,060,000

รวมงบกลาง

713,500

0

11,064,406

15,623,300

14,060,000

รวมแผนงานงบกลาง

713,500

0

11,064,406

15,623,300

14,060,000

รวมทุกแผนงาน

713,500

0

29,182,402.32

45,359,200

46,526,900

ํารองจาย
รายจายตามข้อผกพัน

เงิน มทบกองทุนบําเ น็จบํานาญข้าราชการ วน
ท้องถิ่น (กบท.)

น้า : 1/106
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั
อํา ภอ ปา ทอ จัง วัดราชบุรี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,526,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

8,632,500 บาท

งบบุคลากร

รวม

5,800,500 บาท

รวม

2,225,520 บาท

จํานวน

514,080 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนราย ดือนใ ้แ นาย และรองนาย
องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 3 คน ตั้งจายรายได้จัด ็บ
อง มวดภาษีจัด รร
งินคาตอบแทนประจําตําแ นงนาย /รองนาย
จํานวน

42,120 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนประจําตําแ นงใ ้แ นาย องค าร
บริ าร วนตําบล และรองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล จํานวน 3 คน
(ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
งินคาตอบแทนพิ ศษนาย /รองนาย

42,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
งิน ดือนนาย /รองนาย

จํานวน

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนพิ ศษใ ้แ นาย องค ารบริ าร วน
ตําบลและรองนาย องค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 3 คน (ตั้ง
จายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
งินคาตอบแทน ลขานุ าร/ที่ปรึ ษานาย ทศมนตรี นาย องค าร
จํานวน
บริ าร วนตําบล
พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทนใ ้แ ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร
วนตําบล (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)

86,400 บาท

น้า : 2/106
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งินคาตอบแทน มาชิ ภาองค รป ครอง วนท้องถิ่น
1) ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล
จํานวน 1
อัตรา
2) รองประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล
จํานวน 1
อัตรา
3) มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 12 อัตรา
4) ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน 1
อัตรา
(ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล และ ลขานุ าร ภาองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งินคาตอบแทนนาย
องค ารบริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ประธาน ภาองค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล และ ลขานุ าร
ภาองค ารบริ าร วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุดที่ มท
0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 ันยายน 2554 รื่อง ประ าศ
ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน ดือนและคาตอบ
แทน
ผู้บริ ารและ มาชิ ภาองค ารบริ าร วน
จัง วัด ทศบาล และองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ. 2554 ใน
ราช ิจจานุ บ ษา

จํานวน

1,540,800 บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

3,574,980 บาท

จํานวน

2,200,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินคาตอบแทน ป็นราย ดือนใ ้นั บริ ารองค าร
บริ าร วนตําบล ระดับ ลาง
และ งิน พิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน วนตําบล (ตั้งจายจา รายได้จัด
็บ อง มวดภาษีจัด รร)
งินประจําตําแ นง
จํานวน

168,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้แ
ปลัดองค าร
บริ าร วนตําบล,รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบลและ ัว น้า
ํานั ปลัด องค ารบริ าร วนตําบล (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ
อง มวดภาษีจัด รร)
คาจ้างลู จ้างประจํา
จํานวน

211,980 บาท

งิน ดือนพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล จํานวน 9
อัตรา (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัดด รร)
1).ปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
2).รองปลัดองค ารบริ าร วนตําบล
3) ัว น้า ํานั ปลัด
4) นั วิ คราะ นโยบายและแผน ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร
5) นั พัฒนาชุมชน ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร
6) นั ทรัพยา รบุคคล ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร
7) นิติ ร ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร
8) จ้าพนั งานป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน
9) จ้าพนั งานธุร าร ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน

พื่อจาย ป็น งิน ดือนของลู จ้างประจํา
พนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)

จ้า
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คาตอบแทนพนั งานจ้าง

จํานวน

830,000 บาท

จํานวน

75,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 7 อัตรา
(ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
1) ผู้ชวยนิติ ร จํานวน 1 อัตรา
2) ผู้ชวย จ้า น้าที่พัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
3) พนั งานขับรถบรรทุ น้ํา
จํานวน 1 อัตรา
4) คนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจ,พนั งานจ้างทั่วไป
(ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษี
จัด รร)
ป็นไปพระราช ฤษฎี า ประ าศ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราช ฤษฎี า ารจาย งิน ดือน งินปี บํา น็จ บํานาญและ
งินอื่นในลั ษณะ ดียว ัน พ.ศ. 2535
2) ประ าศ .จ. .ท. และ .อบต. รื่อง ํา นด ลั ณฑ าร
ใ ้ข้าราช าร รือพนั งาน วนท้องถิ่นได้รับ งินคาตอบแทนนอ
นือจา งิน ดือน ลงวันที่ 22 มษายน 2547 และ นัง ือ ํานั
งาน .จ. .ท. และ .อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
ุมภาพันธ 2548 รื่องแนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับ าร บิ จาย งิน
คาตอบแทนนอ นือจา งิน ดือน ( าร ํา นดใ ้ข้าราช าร
าร รือพนั งาน วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับ งิน ดือนคา
ตอบแทน ป็นราย ดือน ทา ับอัตรา งินประจําตําแ นง)
3) นัง ือจัง วัดราชบุรี ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
มษายน 2559 รื่อง ารดํา นิน ารบริ ารงานบุคคลขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นในระบบแทง

น้า : 5/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นประ ภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็น
ประโยชนแ องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ชน คาคณะ
รรม ารจัดซื้อจัดจ้าง/ ปิดซอง ตรวจ ารจ้าง คณะ รรม าร
อบคัด ลือ ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งิน
รางวัลประจําปี) งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร ํา นด งินประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี
แ พนั งาน วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่นที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 รื่อง ารดํา นิน ารตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น
ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปีแ พนั งาน
วนท้องถิ่นใ ้ ป็นรายจายอื่นขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
3) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 ุมภาพันธ 2558 รื่อง ประ าศ .จ
., .ท., และ .อบต. รื่อง ํา นดมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับ ลั
ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นด งินประโยชนตอบแทนอื่น ป็น
รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี ํา รับพนั งาน
วนท้องถิ่น ลู จ้าง และพนั งานจ้างขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) นัง ือ ํานั งาน .จ., .ท. และ .อบต. ดวนที่ ุด ที่ มท
0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติ ี่ยว ับ ลั ณฑ งื่อนไข และวิธี าร ํา นดประโยชน
ตอบแทนอื่น ป็น รณีพิ ศษอันมีลั ษณะ ป็น งินรางวัลประจําปี

รวม

2,680,000 บาท

รวม

175,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
แ พนั งาน วนตําบล ลู จ้างประจําและพนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน
ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิ ายน 2559 รื่อง ระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จาย งินตอบแทน ารปฏิบัติ
งานนอ วลาราช ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ จาย
คา ชาบ้านได้ตามระ บียบ ระทรวง
ม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2551
ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคา ชาบ้านของข้าราช าร
วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 รื่อง ลั ณฑและวิธี าร ี่ยว ับ าร บิ จาย
งินคา ชาบ้านของข้าราช าร วนท้องถิ่น
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือบุตรแ พนั งาน วนตําบลผู้ซึ่งมี ิทธิ
บิ ได้ตามระ บียบ
ป็นไปตามพระราช ฤษฎี า ระ บียบ ดังนี้
1)พระราช ฤษฎี า งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระ บียบ ระทรวง ารคลังวาด้วย าร บิ จาย งิน วั ดิ าร
ี่ยว ับ ารศึ ษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย งิน วั ดิ าร ี่ยว ับ าร
ศึ ษาบุตรของพนั งาน วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

จํานวน

5,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

1,510,000 บาท

จํานวน

200,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารตางๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วน
ตําบล
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค าร
บริ าร วนตําบลยาง ั ชน คาจ้าง มาบริ ารผู้ดูแล ถานที่
ราช าร คาจ้าง มาบริ ารแมบ้าน คาจ้าง มาบริ ารทําความ
ะอาด อาคาร ถานที่ราช าร คาถาย อ าร ข้า ลม ย็บ
อ าร, นัง ือ,ข้อบัญญัติ,แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน, แบบ
ประ มินคาตอบแทน ป็น รณีพิ ศษ (โบนั ) ,ประ มินผล าร
ปฏิบัติงานขององค ารบริ าร วนตําบล, คาซั ฟอ ,คา ําจัด ิ่ง
ปฏิ ูล, คาติดตั้งระบบอิน ตอร น็ต,คาจัดทํา ว็บไซตของ อบต.คา
ชาใช้บริ ารระบบ Cloud Server ,คาจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะและ
้าอี้ ,คาจ้าง มาจัด ็บข้อมูล จปฐ. คา บี้ยประ ันภัยรถยนต
วน ลาง,คา ชาทรัพย ิน,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ธรรม นียมตางๆ,คาจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน ื่อ ิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะคาใช้ อยและคา าธารณูปโภค

น้า : 9/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองขององค ารบริ าร วนตําบลยาง
ั คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาอา าร ํา รับ ารประชุม
คณะ รรม าร คณะอนุ รรม าร รือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับ
แตงตั้งตาม ฎ มาย ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ระทรวง
ม าดไทย รือคํา ั่งขอองค รป ครอง วนท้องถิ่น ารประชุม
ภาท้องถิ่น รือคณะ รม ารที่ ภาท้องถิ่น ารประชุมระ วาง
องค รป ครอง วนท้องถิ่น ับองค รป ครอง วนท้องถิ่น าร
ประชุมระ วางองค รป ครอง วนท้องถิ่น ับ วนราช าร นวย
งานอื่นของรัฐ รือ อ ชน ารประชุม รณีอื่นที่จํา ป็นใน าร
ปฏิบัติ น้าที่ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น รณี นวยงานอื่น
รือบุคลภายนอ ข้าดูงาน รือ ยี่ยมชมองค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น รือ รณี ารตรวจ ยี่ยม รือตรวจราช าร ารแถลงขาว
ของ องค รป ครอง วนท้องถิ่น ารมอบ งิน รือ ิ่งของบริจาคใ ้
องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจาย
ใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

จํานวน

40,000 บาท
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ารจัด าร ลือ ตั้งท้องถิ่นและ ง ริม าร ลือ ตั้งระดับชาติ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในจัด าร ลือ ตั้งขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่นตามที่คณะ รรม าร ลือ ตั้ง ํา นด ( รณีครบวาระ ยุบ
ภา รณีแทนตําแ นงวาง และ รณีคณะ รรม าร ลือ ตั้ง ั่ง
ใ ้มี าร ลือ ตั้งใ มและ รณีอื่นๆ ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติ าร ลือ ตั้งท้องถิ่น 2561
3) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
ร ฎาคม 2561 รื่อง ารซั ซ้อมแนวทางปฏิบัติ ารตั้งงบ
ประมาณ พื่อ ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน าร ลือ
ตั้ง
ท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) อบต.ยาง ั น้า 64
ลําดับที่ 311

จํานวน

400,000 บาท
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คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
นอ ราชอาณาจั ร ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร ํา รับคณะผู้
บริ ารท้องถิ่น มาชิ ภาท้องถิ่น พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง
ประจํา พนั งานจ้าง และผู้ที่ได้รับ ารอนุญาตและมีคํา ั่งใ ้ไป
ปฏิบัติราช ารใ ้ ับทางองค ารบริ าร วนตําบลและคา บี้ย
ลี้ยง ดินทาง คายานพา นะและคาลงทะ บียนตางๆ คาใช้จาย
อื่นๆที่ ี่ยวข้อง ับ าร ดินทาง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

จํานวน

200,000 บาท
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คาพวนพุม พานประดับ รวยดอ ไม้ พวงมาลัย ชอดอ ไม้
จํานวน
ระ ช้าดอ ไม้ รือพวงมาลา คาของขวัญ ของที่ระลึ คาโล ใบ
ประ าศ รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที ามารถ บิ ได้ในประ ภทนี้ตามที่
ฎ มาย ํา นด
พื่อจาย ป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้ คาพานพุมดอ ไม้ พานประดับ
พุมดอ ไม้ พานพุม งินพุมทอง รวยดอ ไม้ พวงมาลัย ชอ
ดอ ไม้ ระ ช้าดอ ไม้ รือพวงมาลา ํา รับอนุ าวรีย รือ าร
ใช้ใน ารจัดงาน ารจัด ิจ รรม ฉลิมพระ ียรติในวโร า
ตางๆ คาของขวัญ รือของที่ระลึ ที่มอบใ ้ชาวตางประ ทศ รณี
ดินทางไปราช ารตางประ ทศชั่วคราว รณีชาวตางประ ทศ ดิน
ทางมาประ ทศไทย ในนามขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ป็น
วนรวม คาโล ใบประ าศ ียรติคุณ คา รอบใบประ าศ
ียรติคุณ ํา รับพนั งานจ้าง วนท้องถิ่น รือลู จ้างประจําที่
ษียณอายุ รือผู้ใ ้ความชวย ลือ รือควรได้รับ ารย ยอง
จา ทางราช าร คาของรางวัล รือ งินรางวัล คา บี้ย ลี้ยง
พยาน คาใช้จาย ี่ยว ับคา ินไ มทดแทนที่ผู้ ีย ายยื่นคําขอ
ใ ้องค รป ครอง วนท้องถิ่นชดใช้ รณีที่ จข้า น้าที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่นได้ ระทําละ มิดตอบุคลภายนอ ใน าร
ปฏิบัติ น้าที่ รายจายตางๆ ี่ยวข้อง และ ามารถ บิ ได้ใน
ประ ภทนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขันของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

น้า : 12/106

20,000 บาท
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โครง ารจัดงานวันที่ระลึ ท้องถิ่นไทย

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงานวันที่ระลึ ท้องถิ่น
ไทย ชน คาพิธีทางศา นา คารับรอง คาใช้จาย ี่ยว ับ ถาน
ที่ คาป้ายโครง าร และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2 ) 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร ง นั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) อบต.ยาง ั น้า 66
ลําดับที่ 324
โครง ารดํา นินงานด้าน ารป้อง ันและ ชิดชู ถาบันพระม า
ษัตริย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานด้าน ารป้อง ันและ ชิดชู
ถาบันพระม า ษัตริยขององค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ดัง
นี้
1) คาใชจายใน าร ตรียม าร ระ วาง ารรับ ด็จ ง ด็จ รือ
ี่ยว นื่อง ับ ารรับ ด็จ ง ด็จพระม า ษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี รือพระราชพิธีตางๆ
2) คาใช้จายใน ารประดับ ต แตงอาคาร ถานที่ขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
3) คาใช้จายในพิธีทางศา นา
4) คาใช้จายใน ารจัด ิจ รรมวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา ชน วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท ม ด็จพระ
วชิร ล้า จ้าอยู ัว วัน ฉลิมพระชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า
ิริ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี วัน ฉลิมพระ
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ชนมพรรษา ม ด็จพระนาง จ้า ุทิดา พระบรมราชินี ป็นต้น
5) คาใช้จาย ิจ รรมจิตอา า นื่องในวัน ําคัญที่ ี่ยวข้อง
ับ ถาบันพระม า ษัตริย
5). คาใช้จายจัดงาน นื่องในวัน ําคัญที่ ี่ยวข้อง ับ
ถาบันพระม า ษัตริย ชน วัน ฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
วงศานุวงศ วันคล้ายวัน วรรคต วันที่ระลึ วันคลายวัน ฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ
วันพอแ งชาติ วันท้องถิ่น
ไทย วันแมแ งชาติ วันปียะม าราช ฯลฯ ป็นต้น ตามนโยบาย
รือคํา ั่งของอํา ภอ จัง วัด รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น ระทรวงม าดไทย รัฐบาล รือตามภาร ิจอํานาจ น้าที่
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า ระ บียบ และ
นัง ือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ รบ 00018/ว 16849 ลงวัน
ที่ 25 มิถุนายน 2563 รื่อง ารดํา นิน ารป้อง ันและ ชิดชู
ถาบันพระม า ษัตริย
7 ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบต.ยาง ั พิ่ม
ติม ฉบับที่ 1 น้า 22 ลําดับที่ 87

น้า : 14/106
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วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

โครง ารฝึ อบรมและศึ ษาดูงาน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรมและศึ ษาดูงาน ของ
องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ประ อบด้วย นาย องค าร
บริ าร วนตําบล รองนาย องค ารบริ าร วน
ตําบล ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล ประธาน ภา
องค ารบริ าร วนตําบล รองประธาน ภาองค ารบริ าร วน
ตําบล มาชิ ภาองค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วน
ตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้าง
ทั่วไป และตัวแทนภาคประชาชนที่มี วน ี่ยวข้อง ับ
โครง าร ฯลฯ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายาน
พา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาที่พั คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และ
ระ บียบอื่นที่ ี่ยวข้อง ( อปท. ตั้งงบประมาณได้ไม ินร้อย
ละ ๓ ของงบประมาณ
รายจายทั้ง มด ตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท
. 0808.2/ว 3446ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548)
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537และแ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2 ) 2549
3) พระราช ฤษฎี าวาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 และระ บียบอื่นที่ ี่ยวข้อง ( อปท. ตั้งงบประมาณได้ไม
ินร้อยละ ๓ ของงบประมาณรายจายทั้ง มด ตาม นัง ือ
ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0808.2/ว 3446ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม 2548)
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)

จํานวน

150,000 บาท

น้า : 16/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) อบต.ยาง
ั น้า 321 ลําดับที่ 65

โครง าร ง ริม ารมี วนรวมของประชาชนใน ารจัดทํา วที
ประชาคมตางๆ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร ง ริม ารมี วนรวมของ
ประชาชนใน ารจัดทํา วทีประชาคมตางๆ ชน ารจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น ารจัดทําประชาคม ารพัฒนาผู้นํา
ชุมชนใน ารจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แ คาจัด ตรียม ถาน
ที่ คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาวั ดุและ
อุป รณอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2 ) 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทําแผนพัฒนาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย ารจัดทําแผนพัฒนาของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
ลงวันที่ 29 ม ราคม 2558 รื่อง แนวทางและ ลั ณฑ
ารจัดทําแผนและประ านแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 17/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

7) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2559 รื่อง ตอบข้อ ารือ ารปฏิบัติตามระ บียบ
ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจัดทําแผนขององค รป ครอง วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต. ยาง ั น้า 64
ลําดับที่ 314

โครง าร ริม ร้าง ารป้อง ันและปราบปราม ารทุจริตใน าร
ปฏิบัติงาน

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายฝึ อบรม ริม ร้าง ารป้อง ันและปราบ
ปราม ารทุจริตใน ารปฏิบัติงาน ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คา
วั ดุ คายานพา นะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2 ) 2549
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้า 65
ลําดับที่ 317
โครง ารองค ารบริ าร วนตําบล คลื่อนที่ใ ้บริ ารประชาชน

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารองค ารบริ าร วนตําบล คลื่อนที่
ใ ้บริ ารประชาชน ได้แ คาจัด ตรียม ถานที่ คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาน้ําดื่ม คาวั ดุและอื่นๆ ที่ ข้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2 ) 2549
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติ ารอํานวยความ ะดว ใน ารพิจารณา
อนุญาตของราช าร พ.ศ. ๒๕๕๘
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต. ยาง ั น้า 64
ลําดับที่ 315

น้า : 18/106

น้า : 19/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

โครง ารอบรมใ ้ความรู้ทาง ฎ มาย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ด้าน ฎ มาย ผู้
บริ าร ลขานุ ารนาย องค ารบริ าร วนตําบล มาชิ ภา
องค ารบริ าร วนตําบล พนั งาน วนตําบล ลู จ้าง
ประจํา พนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป และตัว
แทนภาคประชาชนที่มี วน ี่ยวข้อง ฯลฯ ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาที่พั คา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
และ ร้างพล มืองในระบอบประชาธิปไตย ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายในพิธี ปิด/ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับที่ 2) 2549
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) อบต.ยาง ั น้า 67
ลําดับที่ 329

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 20/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

ริม ร้างคุณธรรมและจริยธรรมขุคลา รองค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายฝึ อบรม ริม ร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลา รองค ารบริ าร วนตําบลยาง ั รือโครง ารอื่นที่
ข้าลั ษณะนี้ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คา
ใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภท
นี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช ฤษฎี า และระ บียบ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.ยาง ั น้า 65
ลําดับที่ 318

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 21/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารบํารุงรั ษาซอมแซม
ทรัพย ิน วั ดุ ครุภัณฑ ขององค ารบริ าร วนตําบลยาง
ั ชน ครื่องพิมพดีด โต๊ะ ้าอี้ ครื่องถาย อ าร รถยนต วน
ลาง รถจั รยานยนต ครื่องโร นียว ล้องถาย
รูป คอมพิว ตอร ฯลฯ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537และแ ้ไข พิ่ม ติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว1752
ลงวันที่ 6 ิง าคม 2556 รื่อง แนวทางปฏิบัติ ี่ยว ับรูปแบบ
และ ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง วนท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะคาใช้ อยและคา าธารณูปโภค

จํานวน

250,000 บาท

น้า : 22/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

ค่าวัสดุ

รวม

700,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ชน มุด ปา า ดิน อ พระบรม
ฉายาลั ษณ ระดาษ แบบพิมพตางๆ มุดประวัติข้า
ราช าร ระดานไวทบอรด ครื่อง ย็บ
ระดาษ ุญแจ พรม แผนป้ายจราจร แผนป้าย นาฬิ า พระพุทธ
รูป พระบรมรูปจําลอง แผง ั้น ้อง (Partition) น้ําดื่มบริ าร
ประชาชน ธงชาติ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ายไฟฟ้า บร อร าย
อา าศ, าอา าศ, ครื่องรับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณดาว
ทียม, ลําโพง, ปอตไลท, ัวแร้งไฟฟ้า, ครื่องวัด ระแ ไฟฟ้า,รีซี
ตอร, ดอ ลําโพง ,แผงวงจร, ครื่องบรรจุไฟฟ้า, แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ
วั ดุงานบ้านงานครัว
จํานวน

30,000 บาท

วั ดุ ํานั งาน

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ชน แปรง ,น้ํายาดับ
ลิ่น, ไม้ วาด, ระทะไฟฟ้า ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า,จานรอง,แ ้ว
น้ํา,ถาด,ถัง,ผ้าปูที่นอน,ถังแ ๊ , ระติ น้ําร้อน ถัง
แ ๊ ไมโคร วฟ ,มุ้ง, ระติ น้ํา ย็น ผ้าคลุมโต๊ะและ ้าอี้ ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ าย
ไมล ยางนอ ยางในรถยนต น้ํามัน บร ัว ทียน ัญญาณไฟ
ฉุ ฉิน ัญญาณไฟ ระพริบ รวยจราจร ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
จํานวน

225,000 บาท

วั ดุโฆษณาและ ผยแพร

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ฟิลม ล้างอัดขยาย
รูป ระดาษ ขียนโป ตอร มมโมรี่ ารด ภาพถายดาว ทียม แถบ
บันทึ ียง นัง ือพิมพ ป้ายประชา ัมพันธตางๆ ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
จํานวน

170,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ตลับผง มึ แผน
ดิ แป้นพิมพ มนบอรด มา ระดาษตอ นือง ทปบันทึ
ข้อมูลโปรแ รมตางๆที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร ฯลฯ

น้า : 23/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

วั ดุอื่น
พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ตะแ รง
ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ฯลฯ พื่อใช้ใน ํานั งานและบริ าร
ประชาชน
ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

จํานวน

5,000 บาท

น้า : 24/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าใน ํานั งาน/ในที่ าธารณะ รือ อาคาร
ถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององค ารบริ าร วน
ตําบล
ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร
แ ้ไขปญ าคา าธารณูปโภคค้างชําระ
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2560

รวม

295,000 บาท

จํานวน

220,000 บาท

น้า : 25/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้ําประปาใน ํานั งาน/ในที่
าธารณะ รือ อาคาร ถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องค ารบริ าร วนตําบล
ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วย าร บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง
วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 ันยายน 2560 รื่อง แนวทาง าร
แ ้ไขปญ าคา าธารณูปโภคค้างชําระ
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 ิง าคม 2560

จํานวน

3,000 บาท

น้า : 26/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

คาบริ ารโทรศัพท

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพท คลื่อนที่ ฯลฯ และ
มายความรวมถึงคาใช้ พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ ารดัง ลาวและคาใช้
จายที่ ิดขึ้น ี่ยว ับ ารใช้บริ าร ชน คา ชา ครื่อง คา ชา มาย
ลขโทรศัพท คาบํารุงรั ษา าย ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ และ นัง ือ ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
ุมภาพันธ 2563 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร
บิ คาใชจายใน ารบริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
คาบริ ารไปรษณีย
พื่อจาย ป็นคาจัด ง อ ารทางไปรษณียและคาใช้จายอื่นๆที่ ิด
ขึ้น ฯลฯ
ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

น้า : 27/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม

จํานวน

50,000 บาท

รวม

97,000 บาท

รวม

97,000 บาท

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใช้จาย
พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม ชน คาใช้จาย
ี่ยว ับ ารใช้ระบบและคาใช้บริ ารอิน ตอร น็ต รวมถึงอิน ตอร
น็ต ารดและคา ชาบริ าร ื่อ ารตาง ๆ ชน คา ชา ัญญาณ ค
บิ้ลทีวี คา ชาชอง ัญญาณ ื่อ ารผานดาว ทียม คาบริ ารอิน
ทอร น็ตราย ดือน คาบริ าร ว็บไซตรายปี คาบริ ารวิทยุ ื่อ
าร คาบริ ารวิทยุติดตามตัว
ป็นไปตามระ บียบ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
ครื่องฉีดน้ําแรงดัน ูง จํานวน 1 ชุด
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องฉีดน้ําแรงดัน ูง พร้อม ายฉีดน้ําและ
ัวฉีดน้ํา จํานนวน 1 ชุด
ตั้งราคาตาม ณฑราคาท้องถิ่น
ชุดโซฟาพร้อม ้าอี้รับรอง จํานวน 1 ชุด
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อชุดโซฟาพร้อม ้าอี้
รับรอง จํานวน 1 ชุด ราคาชุดละ 25,000 บาท โดยมี ตั้ง
ราคาตาม ณฑราคาท้องถิ่น

น้า : 28/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:30

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว
ครื่องทํานําร้อนน้ํา ย็นติดตั้งถังน้ําด้านบน แบบ ัวจาย 2 ็อ
จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

8,000 บาท

จํานวน

22,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องทําน้ําร้อนน้ํา ย็น จํานวน 1 ครื่อง ตั้ง
ไว้ 8,000 บาท
มีคุณลั ษณะ ดังนี้ ครื่องทําน้ําร้อนน้ํา ย็น ติดตั้งถังน้ําด้าน
บน ,มี ัวจาย 2 ๊อ แย ัวจายน้ําร้อนและ ัวจายน้ํา ย็น
ตั้งราคาตาม ณฑราคาท้องถิ่น
ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุค ํา รับงานประมวลผล จํานวน 1
ครื่อง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊ค ํา รับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 ครื่อง
ราคา 22,000
บาท โดยมีคุณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลางและ
คุณลั ษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ของ ระทรวง ทคโนโลยี
าร น ทศและ าร ื่อ าร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ดังนี้
1. ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz และมี นวย
ประมวลผลด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10 แ น รือ
2. ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
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วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จํานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth

ครื่องพิมพ ล ซอร จํานวน 1 ครื่อง

จํานวน

2,600 บาท

จํานวน

1,400 บาท

พื่อจายคาจัดซื้อ ครื่องพิมพ จํานวน 1 ครื่อง
ครื่องพิมพ ล ซอร รือ LED ขาวดํา (18 น้า/นาที)
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- มีความละ อียดใน ารพิมพไมน้ อย วา 600x600 dpi
- มีความ ร็วใน ารพิมพ า รับ ระดาษ A4 ไมน้อย วา 18
น้าตอนาที (ppm)
- มี นวยความจ า (Memory) ขนาดไมน้อย วา 8 MB
- มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา จํานวน
ไมน้อย วา 1 ชอง
- มีถาดใ ระดาษได้ไมน้อย วา 150 แผน
- ามารถใช้ได้ ับ A4, Letter, Legal และ Custom
อุป รณอานบัตร อน ประ งค

จํานวน 2 ครื่อง
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พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องอุป รณอานบัตร อน
ประ งค จํานวน 2 ครื่อง ราคา ครื่องละ 700 บาท
โดยมีคุณลั ษณะตามประ าศ ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิว ตอร ของ ระทรวง ทคโนโลยี าร น ทศ
และ าร ื่อ าร วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
59. อุป รณอานบัตรแบบอ น ประ งค (Smart Card Reader)
ราคา 700 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
- ามารถอานและ ขียนข้อมูลในบัตร อน
ประ งค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO /IEC 7816 ได้
-มีความ ร็ว ัญญาณนาฬิ าไมน้อย วา 4.8 MHz
- ามารถใช้งานผานชาง ชื่อมตอ (Inteface) แบบ USB ได้
ามารถใช้ ับบัตร อน ประ งค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้ ป็นอยางน้อย
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ

จํานวน

30,000 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาซอมแซมบํารุงรั ษาโครง ร้างครุภัณฑขนาด
ใ ญขององค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
แซมป ติและคาซอม ลาง พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้ตามป ติและ
คาใช้จายอื่นๆที่ ข้าลั ษณะในรายจายประ ภทนี้

รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย
พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ประ มินผล รือ
พัฒนาระบบตางๆ ชน ประ มินผล ารใ ้บริ าร าธารณะแ
ประชาชน ขององค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ซึ่งมิใช พื่อ าร
จัด า รือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและ รือ ิ่ง อ ร้าง
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งบเงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

งินอุด นุนองค รป ครอง วนท้องถิ่น
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศูนย)ฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ อปท. พ.ศ. 2560
พื่ออุด นุนองค ารบริ าร วนตําบลวังมะนาว ตั้งไว้ 30,000
บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตามโครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
ารรวมใน ารชวย ลือประชาชนและพัฒนาศั ยภาพ ารบริ าร
จัด ารขององค รป ครอง วนท้องถิ่นใน ขตอํา ภอปา
ทอ จัง วัดราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ป็นไปตาม ระ บียบ นัง ือ ั่ง าร
1.ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ อปท. พ.ศ. 2560
2. นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท 0023.12/ว 842
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 รื่อง ซั ซ้อม ารจัดตั้งศูนยบริ ารรวม
ใน ารชวย ลือประชาชนขององคป ครอง วนท้องถิ่น
3. นัง ือองค ารบริ าร วนตําบลวังมะนาว ที่ รบ. 76101/ว
303 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 รื่อง ขอรับ งินอุด นุน
โครง าร พิ่มประ ิทธิภาพศูนยปฏิบัติ ารรวมใน ารชวย ลือ
ประชาชนและ ารพัฒนาศั ยภาพ ารบริ ารจัด ารขององค
ป ครอง วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้าที่ 61
ลําดับที่ 299
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,779,400 บาท

รวม

1,727,000 บาท

รวม

1,727,000 บาท

จํานวน

760,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

1.ประ ภท งิน ดือนพนั งาน วน
ตําบล
ตั้งไว้ 760,000
บาท
พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล จํานวน 5
อัตรา (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
1) ผู้อํานวย าร องคลัง
จํานวน 1 อัตรา
2) นั วิชา ารพั ดุ
ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร จํานวน 1
อัตรา
3) นั วิชา าร าร งินและบัญชี ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร
จํานวน 1 อัตรา
4) จ้าพนั งานพั ดุ
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
จํานวน 1 อัตรา
5) จ้าพนั งานจัด ็บรายได้
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
ประ ภท งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน วนตําบล ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร) (ตั้งจาย
จา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
งินประจําตําแ นง
ประ ภท งินประจําตําแ นงของ ัว น้า วน
ตั้งไว้ 42,000
บาท
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้แ ผู้อํานวย าร อง
คลัง (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
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คาจ้างลู จ้างประจํา

จํานวน

245,000 บาท

จํานวน

622,000 บาท

จํานวน

28,000 บาท

รวม

480,000 บาท

รวม

180,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

ประ ภทคาจ้างลู จ้างประจํา (220400)
ตั้งไว้ 245,000
บาท
พื่อจาย ป็นคาจ้างใ ้แ ลู จ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา จ้า
พนั งาน าร งินและบัญชี (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวด
ภาษีจัด รร)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
ประ ภทคาตอบแทนพนั งานจ้าง
ตั้งไว้ 622,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา (ตั้งจายจา รายได้
จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
1) ผู้ชวย จ้าพนั งานจัด ็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
2) ผู้ชวย จ้าพนั งาน าร งินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร
จํานวน 1 อัตรา
4) ผู้ชวย จ้าพนั งานพั ดุ
จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
ประ ภท งิน พิ่มตางๆ ของพนั งานจ้างตามภาร ิจและพนั งาน
จ้างทั่วไป
ตั้งไว้ 28,000 บาท
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป
(ตั้งจายจา รายได้จัด
็บ อง มวดภาษีจัด รร)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ชนคณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จ้าง/ ปิดซอง ตรวจ ารจ้าง คณะ รรม าร อบคัด
ลือ ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
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คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

130,000 บาท

คาจ้าง มาบริ ารตางๆที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วนตําบล จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบล ลู จ้างประจํา และ
พนั งานจ้าง ซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ จาย
คา ชาบ้าน ได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน วนตําบล
และลู จ้างประจําซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ ตามระ บียบที่ ี่ยวข้อง ฯ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร
วนตําบลยาง ั ชน คาถาย อ าร ข้า ลม ย็บ
อ าร, นัง ือ,ประ มินผล ารปฏิบัติงานขององค ารบริ าร
วนตําบล,คาซั ฟอ ,คา ําจัด ิ่งปฏิ ูล,ติดตั้งระบบอิน ตอร
น็ต, ว็บไซตขององค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ,คา ชา
ทรัพย ิน,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คาธรรม นียมตางๆ,คา
จ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรทางวิทยุ ระจาย ียง โทรทัศน ื่อ
ิ่งพิมพตางๆ,คาจ้าง มาปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิว ตอร (ELAAS) ฯลฯ
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและนอ ราช
อาณาจั ร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
นอ ราชอาณาจั ร ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร ํา รับ พนั งาน
วนตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง และผู้ที่ได้รับ ารอนุญาต
และมีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช ารใ ้ ับทางองค ารบริ าร วน
ตําบลและคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คายานพา นะและคาลงทะ บียน
ตางๆ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ับ าร ดินทาง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

จํานวน

40,000 บาท
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โครง ารออ นวยบริ ารจัด ็บภาษี คลื่อนที่

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จาย นวยบริ ารจัด ็บภาษี คลื่อนที่ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ชน คาป้ายประชา ัมพันธ
โครง าร วั ดุอุป รณ คาอา ารและ ครื่องดื่มและคาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติม (ฉบับ
ที่ 2 ) 2549
3) พระราช ฤษฎี า วาด้วย ลั ณฑและวิธี ารบริ าร ิจ าร
บ้าน มืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติ ารอํานวยความ ะดว ใน ารพิจารณา
อนุญาตของราช าร พ.ศ. ๒๕๕๘
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต. ยาง ั น้า 64
ลําดับที่ 315
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน วั ดุ ครุภัณฑ ของ
องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ชน ครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ ้าอี้ คอมพิว ตอร ฯลฯ
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ชน ครื่อง
ขียน ปา า ระดาษ แฟ้มและแบบพิมพตาง ธงชาติ ฯลฯ
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วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

100,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค

รวม

10,000 บาท

คาบริ ารไปรษณีย

จํานวน

10,000 บาท

รวม

72,400 บาท

รวม

72,400 บาท

จํานวน

11,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ตลับผง มึ แผน
ดิ ระดาษตอ นื่อง อุป รณบันทึ ข้อมูล มนบอรด แป้น
พิมพ ม้า โปรมแ รมตางๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร ฯลฯ
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

พื่อจาย ป็นคาจัด ง อ ารทางไปรษณียและคาใช้จายอื่นๆที่ ิด
ขึ้น
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
ตู้ ล็ แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ แบบ 2 บาท ตู้ละ 5,500 บาท ตั้ง
ไว้ 11,000 บาท
โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3.คุณ มบัติตามมาตรฐานอุต า รรม มอ .
ป็นราย ารที่ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ประจําปี 2562
ประ าศใช้ ธันวาคม 2562
ป็นไปตาม นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท.0808.2 ว1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558
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ครุภัณฑคอมพิว ตอร
ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊ค จํานวน 2 ครื่อง

จํานวน

44,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่องคอมพิว ตอรโน้ตบุ๊ค จํานวน 2
ครื่อง ตั้งไว้ 44,000 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี นวยประมวลผล ลาง (CPU) ไมน้อย วา 4 แ น
ลั (4 core) จานวน 1 นวย โดยมีคุณลั ษณะอยางใดอยาง
นึ่ง รือดี วา ตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน าร
จัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563 ดังนี้
1) ใน รณีที่มี นวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 4 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 2.3 GHz และมี นวย
ประมวลผลด้าน ราฟิ (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
วา 10 แ น รือ
2) ใน รณีที่มี นวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) ดียว ัน ขนาดไมน้อย วา 6 MB ต้องมีความ ร็ว
ัญญาณนาฬิ าพื้นฐานไมน้อย วา 1.8 GHz และมี ทคโนโลยี
พิ่ม ัญญาณนาฬิ าได้ใน รณีที่ต้องใช้ความ ามารถใน าร
ประมวลผล ูง
-มี นวยความจา ลั (RAM) ชนิด DDR4 รือดี วา ขนาดไม
น้อย วา 8 GB
-มี นวยจัด ็บข้อมูล ชนิด SATA รือดี วา ขนาดความจุไมน้อย
วา 1 TB รือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
วา 250 GB จานวน 1 นวย
-มีจอภาพที่รองรับความละ อียดไมน้อย วา 1,366 x 768 Pixel
และมีขนาดไมน้อย วา 12 นิ้ว
-มีชอง ชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 รือดี วา ไมน้อย
วา 3 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอแบบ HDMI รือ VGA จานวนไมน้อย วา 1 ชอง
-มีชอง ชื่อมตอระบบ ครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T รือดี วา จานวนไมน้อย วา 1
ชอง
- ามารถใช้งานได้ไมน้อย วา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)
และ Bluetooth
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ครื่อง ํารองไฟฟ้า จํานวน 3 ครื่อง

จํานวน

17,400 บาท

งบรายจ่ายอื่น

รวม

500,000 บาท

รายจ่ายอื่น

รวม

500,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อ ครื่อง ํารองไฟฟ้า จํานวน 3 ครื่อง
โดยมีคุณลั ษณะตาม ณฑราคา ลางและคุณลั ษณะพื้นฐาน
ารจัด าอุป รณและระบบคอมพิว ตอร ฉบับ ดือน
พฤษภาคม 2563 โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
ครื่อง ํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท
คุณลั ษณะพื้นฐาน
-มี าลังไฟฟ้าด้านนอ ไมน้อย วา 1 kVA (600 Watts)
- ามารถ ารองไฟฟ้าได้ไมน้อย วา 15 นาที

รายจายอื่น
โครง าร ํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียนทรัพย ิน
ประจําปี 2564
พื่อจาย ป็นคาจ้างที่ปรึ ษา พื่อศึ ษาวิจัย ประ มินผล รือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช พื่อ ารจัด า รือปรับปรุง
ครุภัณฑ ที่ดินและ รือ ิ่ง อ ร้าง พัฒนาระบบตางๆ
โครง าร ํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะ บียน
ทรัพย ิน ประจําปี 2564
- ปรับปรุงคัดลอ ข้อมูลที่ดิน
- ํารวจข้อมูลภาค นาม
- ํารวจข้อมูล ี่ยว ับที่ดิน (ผท. 1)
- ํารวจข้อมูล ี่ยว ับโรง รือนและ ิ่ง อ ร้าง (ผท.2)
- ํารวจข้อมูล ี่ยว ับป้าย (ผท. 3)
- จัดทําแผนที่ภาษี (ผท. 7)
- จัดทําทะ บียนทรัพย ิน(ผท. 4)
- บันทึ ข้อมูลที่ดิน (แผนที่แมบท) ลงในโปรแ รม L tax 3000
และ L tax 3000 GLs
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบต. ยาง
ั น้า 66 ลําดับที่ 322
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน รือคาป่วย ารใ ้แ อา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน (อปพร.) อา า มัคร ู้ชีพ รือคาใชจายใน
ลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบแทน รือคาป่วย ารใ ้ ับผู้ปฏิบัติ
ราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั
อื่นๆ ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ ง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอา มัครใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัย พ.ศ. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 7271
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 รื่อง ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วา
ด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

รวม

640,000 บาท

รวม

640,000 บาท

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

390,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารฝึ อบรม ารแพทยฉุ ฉิน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรม ารใ ้
ความรู้และทบทวนความรู้ ารแพทยฉุ ฉินใ ้อา า มัคร ู้ชีพ
และ จ้า น้าที่องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ใน ารชวย ลือ
ชีวิตผู้ประ บภัยด้านตาง ๆ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คา
อา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คา
วั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 58 ลําดับที่ 296
5) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0891.7/ว2826 ลงวัน
ที่ 17 ันยายน 2553
6) ประ าศคณะ รรม าร ารแพทยฉุ ฉินฯ ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2560 และแ ้ไข พิ่ม ติม (ฉยับที่ 2 ) พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 62 ลําดับ
ที่ 302

น้า : 43/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ ารจิตอา าภัยพิบัติ ประจําองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมชุดปฏิบัติ
ารจิตอา าภัยพิบัติประจําองค ารบริ าร วนตําบลยาง
ั ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จาย
พิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2553
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
6) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
7) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด มท 0808.2
/ว 5329 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 อบ
ต. ยาง ั น้า 22 ลําดับที่ 88

จํานวน

120,000 บาท

น้า : 44/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารฝึ อบรม รือทบทวน อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน
ของ องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ารฝึ อบรม รือทบทวนอา า มัคร
ป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค ารบริ าร วนตําบลยาง
ั ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จาย
พิธี ปิด-ปิด คาที่พั คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
3) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2553
6) ระ บียบมท.วาด้วย าร บิ จายคาวั ดุ ครื่องแตง ายของ จ้า
น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 63 ลําดับที่ 308

จํานวน

30,000 บาท
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วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารวัน ถาปนา อปพร.
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดงาน รือ ข้ารวมงานวัน
ถาปนา อปพร. 22 มีนาคม ชน คาใช้จาย ี่ยว ับ ถานที่ คา
ป้ายโครง าร คายานพา นะ และคาใช้จายอื่นๆที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ิจ ารอา า มัครป้อง ัน
ภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ. 2553
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 62 ลําดับ
ที่ 300

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 46/106
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ถนนปลอดภัยชวง ทศ าลตางๆ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารถนนปลอดภัยใน
ชวง ทศ าลตางๆ ชน ทศ าลปีใ ม ทศ าล ง รานต และ
มาตร ารใน ารรั ษาความปลอดภัยนัดทอง ที่ยว และคาใช้จาย
อื่น ๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 62 อบต.ยาง
ั ลําดับที่ 303
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระ บียบคณะ รรม ารป้อง ันและบรร ทา าธารณภัยแ งชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือน พ.ศ
. 2560
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใช้จายใ ้แ
อา า มัครป้อง ันภัยฝ่ายพล รือนขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด มท 0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 ันยายน 2557
6) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด มท 0804.5
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้า 62
ลําดับที่ 303

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 47/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

ฝึ ซ้อมแผน ผชิญ ตุและแผนปฏิบัติ ารป้อง ัน าธารณภัย

จํานวน

100,000 บาท

รวม

220,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดโครง ารฝึ ซ้อมแผน ผชิญ
ตุ แผนปฏิบัติ าร และใ ้ความรู้ใน ารป้อง ันและบรร ทา
าธารณภัยตางๆ ชน น้ําทวม ภัยแล้ง ไฟไ ม้ ลมพัด แผนดิน
ไ ว มอ ควัน ฝุ่น PM 2.5 ฯลฯ คาใช้จายที่จํา ป็นและ ี่ยว
ข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้อง ันและบรร ทา าธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 62 อบต.ยาง
ั ลําดับที่ 304
ค่าวัสดุ
วั ดุ อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ค้อน ลื่อย ตะปู ัง ะ ี ไม้
ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทิน นอร โถ ้วม ลื่อย คีม จอบ วาน ล็
้น ครื่องวัดขนาด ล็ ตลับ มตร ลู ดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา
และอุป รณประปา ทอตางๆ อางล้างมือ ราวพาดผ้า บไ ้
ไม้ ขวานน ียม ิ่ว ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

น้า : 48/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

วั ดุยานพา นะและขน ง

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ าย
ไมล ยางนอ ยางใน รถบรรทุ น้ํา น้ํามัน บร ัว
ทียน ัญญาณไฟฉุ ฉิน ัญญาณไฟ ระพริบ ฯลฯ ที่ ี่ยวข้อง

วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอ
ลื่น ชน น้ํามันดี ซล น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจาร
บี แ ๊ ุงต้ม ฯลฯ ํา รับรถ วน ลาง รถบรรทุ น้ํา
วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ื้อ , าง ง , ถุง
มือ, ข็มขัด, มว , รอง ท้า, ถุง ท้า, น้า า , ครื่องแบบ ,ชุด อป
พร. ฯลฯ ไว้ใช้ใน ารปฏิบัติงานป้อง ันและระงับอัคคีภัย
วั ดุ ครื่องดับ พลิง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องดับ พลิง ชน ลู บอลดับ
พลิง ถังดับ พลิง ฯลฯ ไว้ใช้ใน ารปฏิบัติงานป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย
วั ดุ นาม
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ นาม ชน ต็นทนอน ต็นท นาม ถุง
นอน ข็มทิศ ปล ตียง นาม ฯลฯ

น้า : 49/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

2,122,000 บาท

รวม

1,712,000 บาท

รวม

1,712,000 บาท

จํานวน

1,150,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

460,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล จํานวน 5
อัตรา (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด
รร 280,000 บาท และตั้งจายจา งินอุด นุนทั่ว
ไป 870,000 บาท
1) ผู้อํานวย าร อง ารศึ ษา ศา นา วัฒนธรรม จํานวน 1
อัตรา
2) นั วิชา ารศึ ษา ปฏิบัติ าร/ชํานาญ าร จํานวน 1 อัตรา
3) ครู ระดับ คศ. 1 จํานวน 3 อัตรา
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้แ ผู้อํานวย าร อง าร
ศึ ษา ศา นา วัฒนธรรม (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวด
ภาษีจัด รร)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนพนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 4
อัตรา (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
1) ผู้ชวย จ้าพนั งานธุร าร จํานวน 1 อัตรา
2)ผู้ดูแล ด็
จํานวน 1 อัตรา
3) คนงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
4) นั ารภารโรง/แมครัว
จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ
อง มวดภาษีจัด รร)
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งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น

รวม

410,000 บาท

รวม

160,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบล ยาง ั ชนคณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จ้าง/ ปิดซอง ตรวจ ารจ้าง คณะ รรม าร อบคัด
ลือ ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ

คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็น คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้ ับ
พนั งาน วนตําบลและลู จ้างประจําซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตาม
ระ บียบฯ
งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร
พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน วนตําบล
และลู จ้างประจําซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
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ค่าใช้สอย

รวม

250,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบาริ ารตางๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วน
ตําบล
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร
วนตําบลยาง ั ชน คาจ้าง มา รถ รับ- ง ด็ ล็ ของ ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ อบต. ยาง ั มา รียน ที่ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต
. ยาง ั คาถาย อ าร ข้า ลม อ าร, นัง ือ,คาซั ฟอ ,คา
ําจัด ิ่งปฏิ ูล,ติดตั้งระบบอิน ตอร น็ต,จัดทํา ว็บไซต, คาจ้างตัด
ผ้าคลุมโต๊ะและ ้าอี้ ,คา ชาทรัพย ิน,คาติดตั้งประปา,คา
ธรรม นียมตางๆ,คาจ้าง มาโฆษณาและ ผยแพรทางวิทยุ ระจาย
ียง โทรทัศน ื่อ ิ่งพิมพตางๆ จัดทําข้อมูลด้าน ารศึ ษา ทํา
ความ ะอาดศูนยพัฒนา ด็ ล็ จัดทําอา าร ารป้อง ันโรค
ตางๆ ในศูนยพัฒนา ด็ ล็ ติดตั้ง ายไฟฟ้าและอุป รณ ฯลฯ
รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
นอ ราชอาณาจั ร ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร ํา รับ พนั งาน
วนตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง และผู้ที่ได้รับ ารอนุญาต
และมีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช ารใ ้ ับทางองค ารบริ าร วน
ตําบลและคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คายานพา นะและคาลงทะ บียน
ตางๆ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ับ าร ดินทาง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาบํารุงรั ษาและซอมแซม

จํานวน

100,000 บาท

รวม

6,327,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,572,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

475,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาซอมแซมทรัพย ิน ครุภัณฑ ของ อง
ารศึ ษา ศา นาและวัฒนธรรมและศูนยพัฒนา ด็ ล็ ัง ัด
องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ชน ครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ ้าอี้ คอมพิว ตอร ฯลฯ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารบัณฑิตน้อบ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายตางๆฯลฯ ใน ารจัดงานวันบัณฑิตน้อยของ
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คาอา ารและ
ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง ั อบต
. ยาง ั น้า 75 ลําดับที่ 366
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โครง ารพิธีไ ว้ครูประจําปีศูนยพัฒนา ด็ ล็

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายตาง ฯลฯ ใน ารจัดงานพิธีไ ว้ครูประจําปี
ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คาอา ารและ
ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภท
นี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั
น้า 75 ลําดับที่ 370
โครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร ถานศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง าร นับ นุนคาใช้จาย ารบริ าร
ถานศึ ษาใ ้ศูนยพัฒนา ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบล
ยาง ั รือ ถานศึ ษาใน ัง ัดองค ารบริ าร วนตําบลยาง
ั ชน
- ํา รับ ด็ ปฐมวัย คาอา าร ลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน 245 วัน
- ํา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ 2-5 ปี) คาจัด าร รียน าร อน ด็
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
- ํา รับ ด็ ปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) คา นัง ือ อัตราคนละ 200
บาท/ปี คาอุป รณ าร รียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี คา ครื่อง
แบบนั รียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี คา ิจ รรมพัฒนาผู้ รียน
อัตราคนละ 430 บาท/ปี
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั
ณฑและวิธี ารนํา งินรายได้ของ ถานศึ ษาไปจัด รร ป็นคาใช้
จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
รื่อง แนวทางปฏิบัติตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั
ณฑและวิธี ารนํา งินรายได้ของ ถานศึ ษาไปจัด รร ป็นคาใช้
จายใน ารจัด ารศึ ษาใน ถานศึ ษา ัง ัดองค รป ครอง วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552
5) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง ั น้า 72
ลําดับที่ 354

ทัศนศึ ษาแ ลง รียนรู้นอ ถานที่

จํานวน

80,000 บาท
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พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารทัศนศึ ษา ร้าง ริมพัฒนา าร
ด็ นอ ถานที่ของ ด็ ศูนยพัฒนา ด็ ล็ อบต. ยาง
ั ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้
จายในพิธี ปิด-ปิด และคาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจาย
ประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท.พ.ศ.2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั
น้า 74 ลําดับที่ 362
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วัน ด็ แ งชาติ

จํานวน

30,000 บาท

รวม

1,985,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงานโครง ารจัดงานวัน ด็
แ งชาติภายในตําบลยาง ั ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คาของ
รางวัล คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ที่
ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้ ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั น้า 71 ลําดับที่ 348
ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งานและอุป รณตางๆของ อง าร
ศึ ษา ศา นา และวัฒนธรรม และศูนยพัฒนา ด็
ล็ ชน ระดาษ มุดประวัติ ด็ ปา า ดิน อ แบบพิมพ ธง
ชาติ ฯลฯ
วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ
พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้าและวิทยุ ชน ลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ายไฟฟ้า บร อร าย
อา าศ, าอา าศ, ครื่องรับโทรทัศน,จานรับ ัญญาณดาว
ทียม, ลําโพง ปอตไลท, ัวแร้งไฟฟ้า, ครื่องวัด ระแ
ไฟฟ้า, รีซี ตอร, ดอ ลําโพง ,แผงวงจร, ครื่องบรรจุไฟฟ้า, แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ
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วั ดุงานบ้านงานครัว

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

1,730,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุงานบ้านงานครัว ครื่องใช้ ํา รับ อง าร
ศึ ษา ศา นาฯ และศูนยพัฒนา ด็ ล็ ชน แปรง ไม้
วาด ครื่องบดอา าร ม้อ ุงข้าวไฟฟ้า ระติ น้ําร้อน ระติ
น้ําแข็ง ที่นอน ถาด มีด ฯลฯ
คาอา าร ริม (นม)
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อนมใ ้แ นั รียน ัง ัด ํานั งานคณะ
รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) ด็ ล็ ัง ัดศูนยพัฒนา
ด็ ล็ ขององค ารบริ าร วนตําบลยาง ั อัตราจัด รรคน
ละ 7.37บาท ตอวัน ( ัง ัด พฐ. รัฐบาลจัด รรใ ้ จํานวน 260
วัน และ ัง ัด ศพด. ของ อบต.รัฐบาลจัด รรใ ้ จํานวน 260
วัน) ไมใชราคา ลางใน ารจัดซื้อจัดจ้างอา าร ริม (นม) ป็น
พียงราคาจัด รรตาม ลั ณฑที่ได้ทําความต ลง ับ ํานั งบ
ประมาณ จะ บิ จายตอ มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม
ง ริม ารป ครองท้องถิ่น
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รื่อง ซั ซ้อมแนว
ทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด นุนทั่วไปด้าน
ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562
วั ดุ อ ร้าง
5. ประ ภทวั ดุ อ ร้าง (330600)
ตั้งไว้ 40,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ค้อน ลื่อย ตะปู ัง ะ ี ไม้
ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทิน นอร โถ ้วม ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามัน
ดี ซล แ ๊ ุงต้ม น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
ํา รับรถยนต วน ลาง รถ ระ ช้าซอมไฟฟ้า ฯลฯ
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วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ชน น้ํายาฆา ชื้อ
โรค แอล อฮอล ตู้ยา ามัญ
ประจําบ้าน ฯลฯ
วั ดุ าร ษตร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตรต้น ล้าพันธุไม้ ํา รับใช้ใน าร
พาะปลู บํารุงรั ษา ประดับต แตง ถานที่ราช ารและ วน
าธารณะ ชน พันธุพืช วั ดุ พาะชํา ปุย ระถางต้นไม้ ปริง
ลอร คียว น้า า ป้อง ัน ๊าซพิษ จอบ าร คมีป้อง ันและ
ําจัดศัตรูพืชและ ัตว ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร
พื่อจาย ป็นคาวั ดุคอมพิว ตอร ชน ตลับผง มึ แผน
ดิ โปรแ รมตาง ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร
วั ดุ ารศึ ษา
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ารศึ ษา ชน ุนแบบจําลอง
ภูมิประ ทศ ื่อ าร รียน าร อนทําด้วยพลา ติ ระดานลื่น
พลา ติ ฯลฯ
วั ดุดนตรี
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ
ดนตรี ชน ฉิ่ง ฉาบ รับ อัง ะลุง ลอง ชน ลอง อง
น้า ฯลฯ
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วั ดุอื่น

จํานวน

5,000 บาท

รวม

112,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุอื่นๆ ชน มิ ตอรน้ํา มิ ตอรไฟฟ้า ตะแ รง
ัน วะ ัว ชื่อมแ ๊ ฯลฯ พื่อใช้ใน ํานั งานและบริ าร
ประชาชน
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า
พื่อจาย ป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วน
ตําบลยาง ั
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
พื่อจาย ป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร
วนตําบลยาง ั
คาบริ ารโทรศัพท
3. ประ ภทคาโทรศัพท ตั้งไว้ 10,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาโทรศัพทใน ารติดตอราช าร
คาบริ าร ื่อ ารและโทรคมนาคม
พื่อจาย ป็น คาบริ ารทางด้านโทรคมนาคม ชน ารติดตอ ื่อ
ารผานดาว ทียม คาใช้จาย ี่ยว ับ ารใช้ระบบอิน ทอร น็ต
ราย ดือน ว็บไซต
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งบลงทุน

รวม

305,000 บาท

รวม

5,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม

300,000 บาท

จํานวน

300,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

3,450,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

3,450,000 บาท

จํานวน

3,450,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ํานั งาน
ตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ 2 บาน จํานวน 1 ตู้
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อตู้ ล็ บาน ลื่อน ระจ แบบ 2 บาท ตู้
ละ 5,000 บาท โดยมีคุณลั ษณะดังนี้
1.บาน ลื่อน ระจ 2 ประตู
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาบํารุงรั ษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
คาบํารุงรั าษาและปรับปรุงที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง
พื่อจาย ป็นคาปรับปรุงและบํารุงรั ษาที่ดินและ ิ่ง อ ร้าง ศูนย
พัฒนา ด็ ล็ องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั

งินอุด นุน วนราช าร
อุด นุนคาใช้จายโครง ารอา าร ลางวัน ด็ นั รียน
พื่อจาย ป็นคาอา าร ลางวันใ ้แ นั รียน ลุมโรง รียน ัง ัด
ํานั งานคณะ รรม าร ารศึ ษาขั้นพื้นฐาน ( พฐ.) รัฐบาลจัด
รร อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน จะ บิ จายตอ
มื่อได้รับ ารจัด รรงบประมาณจา รม ง ริม ารป ครองท้อง
ถิ่น
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
รื่อง ซั ซ้อมแนวทาง ารจัดทํางบประมาณรายจายรองรับ งินอุด
นุนทั่วไปด้าน ารศึ ษาขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน รือคาป่วย ารใ ้แ อา า มัครบริบาล
ท้องถิ่น รือคาใชจายในลั ษณะ ดียว ัน ับคาตอบแทน รือคา
ป่วย ารใ ้ ับผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค ารบริ าร
วนตําบลยาง ั อื่นๆ ป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

รวม

760,000 บาท

รวม

600,000 บาท

รวม

150,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

130,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารตางๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วน
ตําบล
พื่อจาย ป็นคาจ้าง มาบริ ารตางๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค าร
บริ าร วนตําบลยาง ั ชน คาจ้าง มาบริ ารผู้ดูแล รือทํา
ความ ะอาด ถานที่ราช าร อาคาร ถานที่ราช าร พื้นที่
าธารณะประโยชนในความรับผิดชอบองค ารบริ าร วนตําบล
ยาง ั ํารวจจํานวน ุนัขแมว ,บริ ารฉีวัคซีน ุนัขแมว ,บันทึ
ข้อมูลทะ บียน ุนัขแมว ฯลฯ
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537และแ ้ไข พิ่ม ติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ร ฎาคม 2556 รื่อง รูปแบบและ
ารจําแน ประ ภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององค รป ครอง วนท้องถิ่น
4) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนมา ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 รื่อง ลั ณฑและอัตราคาใช้จาย
ใน ารประ อบ ารพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลั ษณะคาใช้ อยและคา าธารณูปโภค
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารอบรมและรณรงคป้อง ันโรค อด
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ใน ารดํา นินโครง ารอบรมและรณรงค
ป้อง ันโรค อด ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายาน
พา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 56 ลําดับที่ 273

จํานวน

20,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารอบรมและรณรงคป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า รือ จํานวน
โครง าร ัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ม ด็จพระ จ้าน้องยา ธอ ฯ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมและรณรงค
ป้อง ันและควบคุมโรคพิษ ุนัขบ้า รือโครง าร ัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จา โรคพิษ ุนัขบ้าตาม พระปณิธาน
ศา ตราจารย ดร. ม ด็จพระ จ้าน้องยา ธอ จ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลั ษณ อัครราช ุมารีฯ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คา
วัคซีน คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้า
ลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1)พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) พระราชบัญญัติ าธารณ ุข พ.ศ. 2535
4) พระราชบัญญัติโรคพิษ ุนัขบ้า พ.ศ. 2535
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
6) นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท.0810.2 ว0120
ลงวันที่ 12 ม ราคม 2560
7) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 ิง าคม 2560
8) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 มษายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 56 ลําดับที่ 272
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30,000 บาท
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ฝึ อบรมใ ้ความรู้ป้อง ันโรคระบาด อุบัติขึ้นใ ม
พื่อจาย ป็นคาใช้จาย ใน ารดํา นินโครง ารอบรมและรณรงค
ป้อง ันโรคอุบัติขึ้นใ ม ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายาน
พา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
พิ่ม ติม ฉบับ
ที่ 1 อบต. ยาง ั น้า 21ลําดับที่ 85

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 66/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

อบรมอา า มัครบริบาลประจําองค ารบริ าร วนตําบล
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมอา า มัคร
บริบาลประจําองค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ชน คา
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง
ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยอา า มัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
น้า 21 ลําดับที่ 86

จํานวน

30,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วั ดุงานบ้านงานครัว

รวม

320,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุงานบ้านงานครัว ชน ถัง
ขยะ ,แปรง ,น้ํายาดับ ลิ่น, ไม้ วาด, ระทะไฟฟ้า ม้อ ุงข้าว
ไฟฟ้า,จานรอง,แ ้วน้ํา,ถาด,ถัง,ผ้าปูที่นอน,ถังแ ๊ , ระติ น้ํา
ร้อน ถังแ ๊ ไมโคร วฟ ,มุ้ง, ระติ น้ํา ย็น ผ้าคลุมโต๊ะและ
้าอี้ ฯลฯ
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
วั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย
พื่อจาย ป็นคาวั ดุวิทยาศา ตร รือ ารแพทย ประ ภทน้ํายา คมี
ที่ใช้ใน ิจ รรมป้อง ันและระงับโรคติดตอตางๆ ชน ถุงมือ ผ้า
ปิดจมู คมีภัณฑวัคซีนป้อง ันโรคตางๆ คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้า
ประ ภทรายจายนี้
วั ดุ ครื่องแตง าย
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ครื่องแตง าย ชน ื้อ , าง ง , ถุง
มือ, ข็มขัด, มว , รอง ท้า, ถุง ท้า, น้า า , ครื่องแบบ ,ชุด อป
พร. ชุดตางๆ ฯลฯ ไว้ใช้ใน ารปฏิบัติงานป้อง ันและระงับ
อัคคีภัย
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งบเงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

เงินอุดหนุน

รวม

160,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน
งินอุด นุน นับ นุน ารบริ าร าธารณ ุขมูลฐาน
ประ ภท งินอุด นุน ิจ ารที่ ป็น าธารณประโยชน (610200)
รวม 160,000 บาท
1.1 งินอุด นุน นับ นุน ารบริ าร าธารณ ุขมูลฐาน ตั้ง
ไว้ 160,000 บาท
พื่อจาย ป็น งินอุด นุนใ ้ มูบ้าน รือชุมชน นับ นุน ารจัด
ิจ รรม รือ ารบริ าร าธารณ ุขมูลฐานตางๆ ทั้ง 8 มู
บ้าน มูบ้านละ 20,000 บาท ใน ขตตําบลยาง ั
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) น้า 56 ลําดับ
ที่ 274
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวม

30,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารอบรมพัฒนาศั ยภาพผู้นําชุมชนแ ้ไขปญ าครัว รือนยา
จนแบบบูรณา าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารรอบรมพัฒนา
ศั ยภาพผู้นําชุมชนและแ ้ไขปญ าครัว รือนยา จน
บบบูรณา าร ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ
ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายาน
พา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วน
ตําบล พ.ศ.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ อปท. พ.ศ. 2560
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 58 ลําดับที่ 281
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วันผู้พิ าร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ข้ารวมงานวันผู้พิ าร รือจัดอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิ าร ชน คาอา ารวางและน้ําดื่ม คา
อา าร คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คาป้าย
ประชา ัมพันธโครง าร คาจ้าง มายานพา นะ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ข้าประ ภทรายจายนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ อปท. พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 58 ลําดับที่ 280

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งิน ดือนพนั งาน

รวม

4,157,000 บาท

รวม

1,352,000 บาท

รวม

1,352,000 บาท

จํานวน

720,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

490,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ดือนใ ้แ พนั งาน วนตําบล จํานวน 3
อัตรา
(ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
1) ผู้อํานวย าร องชาง
จํานวน 1 อัตรา
2) นายชางโยธา
ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน 1
อัตรา
3) จ้าพนั งานธุร าร ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
จํานวน 1 อัตรา
งิน พิ่มตาง ๆ ของพนั งาน
พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งาน วน
ตําบล (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
งินประจําตําแ นง
พื่อจาย ป็น งินประจําตําแ นงใ ้แ ผู้อํานวย าร องชาง (ตั้ง
จายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
คาตอบแทนพนั งานจ้าง
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนใ ้แ พนั งานจ้างตามภาร ิจและ
พนั งานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ
อง มวดภาษีจัด รร)
1.ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
2.ผู้ชวยชาง ขียนแบบ จํานวน 1 อัตรา
2.คนงานทั่วไป
จํานวน 2 อัตรา
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งิน พิ่มตาง ๆของพนั งานจ้าง

จํานวน

70,000 บาท

รวม

2,805,000 บาท

รวม

270,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน พิ่มคาครองชีพชั่วคราวใ ้แ พนั งานจ้างตาม
ภาร ิจและพนั งานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ
อง มวดภาษีจัด รร)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ องค รป ครอง วน
ท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราช ารอัน ป็นประโยชนแ
องค ารบริ าร วนตําบลยาง ั ชน คณะ รรม ารจัดซื้อจัด
จ้าง/ ปิดซอง ตรวจ ารจ้าง คณะ รรม าร อบ
คัด
ลือ ํา รับพนั งาน วนท้องถิ่น ป็น รณีพิ ศษ ( งินรางวัล
ประจําปี) งินตอบแทน จ้า น้าที่ใน าร ลือ ตั้ง ฯลฯ
คา บี้ยประชุม
พื่อจาย ป็นคา บี้ยประชุมใ ้แ คณะ รรม าร ํา นดราคา
ลาง ใน ารทํา น้าที่ตรวจ อบ และคํานวณราคาวั ดุของงาน
อ ร้างตามพระราช ฤษฎี า บี้ยประชุม รรม าร
พ.ศ. 2547
คาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช าร
พื่อจาย ป็นคาตอบแทน ารปฏิบัติงานนอ วลาราช ารใ ้
แ พนั งาน วนตําบล และพนั งานจ้าง
คา ชาบ้าน
พื่อจาย ป็นคา ชาบ้านใ ้แ พนั งาน วนตําบลที่มี ิทธิ บิ จาย
คา ชาบ้านได้ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคา ชาบ้าน
ของข้าราช าร วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562
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งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตร

จํานวน

20,000 บาท

รวม

1,980,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งินชวย ลือ ารศึ ษาบุตรใ ้ ับพนั งาน วนตําบล
และลู จ้างประจําซึ่งมี ิทธิ บิ ได้ตามระ บียบฯ
ค่าใช้สอย
รายจาย พื่อใ ้ได้มาซึ่งบริ าร
คาจ้าง มาบริ ารตางๆ ที่ ป็นประโยชนตอองค ารบริ าร วน
ตําบล
พื่อจาย ป็น ป็นคาจ้าง มาบริ ารที่ ป็นประโยชนตอองค าร
บริ าร วนตําบลยาง ั ชน คาธรรม นียม คาจ้างรังวัด
ที่ดิน คาจ้าง มาบริ าร คาโฆษณา ผยแพร คา ชาทรัพย ิน คา
ถาย อ าร ข้า ลม ย็บคาทําป้ายประชา ัมพันธ คาบริ าร
ล้าง อัดรูป คาจ้าง มาแบ ัมภาระ คาบริ าร ําจัดปลว และ
คาจ้างทําของ คาจัดทําแผนตาง ๆ คา ย็บ นัง ือ ข้าป นัง ือ
คาจัดทํา อ ารแผนพับ คาระวางรถบรรทุ คา บี้ยประ ัน าร
จัดทําผัง มืองรวม ารวางผังชุมชน ฯลฯ คาบริ ารอื่น ๆ ที่จํา
ป็น และ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
รายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
2.ประ ภทรายจาย ี่ยว ับ ารรับรองและพิธี าร
รวม
10,000
บาท
. 2.1คารับรองใน ารประชุมคณะ รรม าร
ตั้ง
ไว้ 10,000
บาท
พื่อจาย ป็นคา ลี้ยงรับรองใน ารประชุมคณะ รรม ารบริ าร
ิจ ารประปา มูบ้านระดับตําบล
ชน คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ตั้งจายจา งินรายได้
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รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
คาใช้จายใน าร ดินทางไปราช าร

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

1,800,000 บาท

รวม

555,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน าร ดินทางไปราช ารในประ ทศและ
นอ ราชอาณาจั ร ี่ยว ับ ารปฏิบัติราช าร ํา รับ พนั งาน
วนตําบล ลู จ้างประจํา พนั งานจ้าง และ ผู้ที่ได้รับ ารอนุญาต
และมีคํา ั่งใ ้ไปปฏิบัติราช ารใ ้ ับทางองค ารบริ าร วน
ตําบลและคา บี้ย ลี้ยง ดินทาง คายานพา นะและคาลงทะ บียน
ตาง ๆ คาธรรม นียมใน ารใช้ นามบิน คาใช้จายอื่น ๆ ที่ ี่ยว
ข้อง ับ าร ดินทาง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
คาบํารุงรั ษาและซอมแซม
พื่อจาย ป็นคาบํารุงรั ษาและซอมแซมทรัพย ินขององค าร
บริ าร วนตําบลยาง ั ใ ้ใช้งานได้ ชน ครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ ้าอี้ คอมพิว ตอร อ ระจายขาว ียงตาม
าย ระบบ ระจาย ียงแบบไร้ าย อาคารตาง ๆ ขององค าร
บริ าร วนตําบล ไฟฟ้าแ ง วาง
าธารณะ ประปา โทรศัพท ถัง ็บน้ําฝน ระน้ํา ฝายน้ํา
ล้น อาคาร อน ประ งค ถนน ฯลฯ พื่อใ ้ ามารถใช้งานได้
ตามป ติ

ค่าวัสดุ
วั ดุ ํานั งาน
พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ํานั งาน ชน ระดาษ แผนป้าย ํานั
งาน แผนป้ายจราจร ธงชาติ แบบพิมพตาง ๆ ครื่อง ขียน ฯลฯ
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วั ดุไฟฟ้าและวิทยุ

จํานวน

170,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุไฟฟ้า ลอดไฟฟ้า ายไฟฟ้า ฯลฯ ํา รับ
ิจ ารของ อบต. และปรับปรุงไฟฟ้า าธารณะ ขตตําบลยาง ั
วั ดุ อ ร้าง

จํานวน

100,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ อ ร้าง ชน ค้อน ลื่อย ตะปู ัง ะ ี ไม้
ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ทิน นอร โถ ้ว ลื่อย คีม จอบ วาน ล็
้น ครื่องวัดขนาด ล็ ตลับ มตร ลู ดิ่ง ทอน้ําบาดาล ทอน้ํา
และอุป รณประปา ทอตางๆ อางล้างมือ ราวพาดผ้า บไ ้
ไม้ ขวานน ียม ิ่ว ฯลฯ ม ฯลฯ
วั ดุยานพา นะและขน ง
จํานวน

40,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุยานพา นะและขน ง ชน แบต ตอรี่ าย
ไมล ยางนอ ยางในรถยนต น้ํามัน บร
ัว ทียน ัญญาณไฟฉุ ฉิน ัญญาณไฟ ระพริบ รวย
จราจร ฯลฯ
วั ดุ ชื้อ พลิงและ ลอลื่น

จํานวน

90,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุน้ํามัน ชื้อ พลิงและ ลอลื่น ชน น้ํามัน
ดี ซล แ ๊ ุงต้ม น้ํามัน บนซิน น้ํามัน ครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
ํา รับรถยนต วน ลาง รถ ระ ช้าซอมไฟฟ้า ฯลฯ
วั ดุโฆษณาและ ผยแพร
จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุโฆษณาและ ผยแพร ชน ระดาษ
โป ตอร ฟิว จอรบอรด, ี , ฟิลม ฯลฯ
วั ดุ ครื่องแตง าย

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ ครื่องแตง าย พื่อความปลอดภัย ํา รับ จ้า
น้าที่ปฏิบัติงานซอมแซมถนน และปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟ้า
าธารณะ ชน ื้อ ะท้อนแ ง ชุดป้อง ันไฟฟ้า ฯลฯ
วั ดุคอมพิว ตอร

จํานวน

60,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุคอมพิว ตอร ชน ตลับผง มึ แผน
ดิ ระดาษตอ นื่อง อุป รณบันทึ ข้อมูล มนบอรด แป้น
พิมพ ม้า โปรมแ รมตาง ๆ ที่ ี่ยวข้อง ับคอมพิว ตอร ฯลฯ
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วั ดุ ํารวจ

จํานวน

25,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน

รวม

5,452,000 บาท

งบลงทุน

รวม

5,452,000 บาท

รวม

652,000 บาท

จํานวน

652,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ํารวจ ชน บันไดอลูมิ นียม ครื่องมือ
แ ะ ลั ครื่องมือดึง ายโทรศัพท ฯลฯ
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ ีฬา
โครง ารติดตั้ง ครื่องออ ําลัง าย ลางแจ้ง
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อครุภัณฑ ีฬา ครื่องออ ําลัง าย ลาง
แจ้ง จํานวน 4 แ ง ตั้งไว้ 652,000 บาท (ตั้งจายจา งินอุด
นุนทั่วไป)
1.1 บริ วณศาลา อน ประ งค มูที5่ บ้านไทยประจัน ติดตั้ง
ครื่องออ ําลัง าย จํานวน 8 ตัว
1.2 บริ วณศาลา อน ประ งคบ้านยางคู มูที่ 6 บ้านยาง
คู ติดตั้ง ครื่องออ ําลัง าย จํานวน 8 ตัว
1.3 บริ วณศาลา อน ประ งค มู 2 บ้านตา แดด ติดตั้ง ครื่อง
ออ ําลัง าย จํานวน 8 ตัว
1.4 บริ วณศาลา อน ประ งค มู 3 บ้านทายาง ติดตั้ง ครื่อง
ออ ําลัง าย จํานวน 8 ตัว
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง
ั น้า ลําดับที่ น้า 80 ลําดับที่ 17
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

4,800,000 บาท

จํานวน

500,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท

1.โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ายอนามัย - อาง ็บ จํานวน
น้ําพุไทร มู 1 บ้านวังปลาชอน ต. ยาง ั องปา ทอ จ. ราชบุรี

500,000 บาท

อาคารตาง ๆ
อ ร้างบ้านพั ข้าราช าร
อ ร้างบ้านพั ข้าราช าร ตามแบบที่ อบต. ํา นด
จํานวน 500,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั
ลําดับที่ 249

น้า 49

อ ร้างอาคาร ็บพั ดุ
อ ร้างอาคาร ็บพั ดุ ตามแบบที่อบต. ํา นด
จํานวน 400,000 บาท
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 อบ
ต.ยาง ั น้า 19 ลําดับที่ 84

คา อ ร้าง ิ่ง าธารณูปโภค

อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ายอนามัย - อาง ็บน้ําพุ
ไทร ขนาด ว้าง 5.00 มตร ระยะ
ทาง 200.00 มตร นา 0.05 มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย
วา 1,000 ตาราง มตร มู 1 บ้านวังปลาชอน ต.ยาง ั อ.ปา
ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบประมาณ 500,000 บาท ตาม
แบบ อบต. ํา นด (ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้า 26 ลําดับ
ที่ 116
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2. โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ายฟารมแพะ - จํานวน
อาง ็บน้ําบ้านตา แดด มู 2 บ้านตา แดด ต.ยาง ั อ.ปา ทอ จ
. ราชบุรี
อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ายฟารมแพะ – อาง ็บบ้าน
ตา แดด ขนาด ว้าง 5.00 มตร ระยะ
ทาง 250.00 มตร นา 0.05 มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย
วา 1,000 ตาราง มตร มู 2 บ้านตา แดด ต.ยาง ั อ.ปา
ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบประมาณ 500,000 บาท ตาม
แบบ อบต. ํา นด (ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 1 อบต.ยาง
ั น้า 1 ลําดับที่ 2
3.โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอย ขา ัว ราะ มู จํานวน
3 บ้านทายาง ต.ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี

500,000 บาท

500,000 บาท

3.โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอย ขา
ัว ราะ ขนาด ว้าง 5.00 มตร ระยะทาง 200.00
มตร นา 0.05 มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 1,000
ตาราง มตร มู 3
บ้านทายาง ต.ยาง ั อ.ปา
ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบประมาณ 500,000 บาท ตาม
แบบ อบต. ํา นด (ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติมฉบับที่ 1 อบต.ยาง
ั น้า 3 ลําดับที่ 8

4. โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีตซอยพุ วาย มู 4
บ้าน ิน ี
ต. ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี
อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอยพุ วาย ขนาด
ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 250.00 มตร นา 0.05
มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 1,000 ตาราง มตร มู 4
บ้าน ิน ี ต.ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบ
ประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบต. ํา นด (ตั้งจาย
จา งินอุด นุนทั่วไป)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้า 27
ลําดับที่ 126

จํานวน

500,000 บาท
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5. โครง ารขยาย ขตประปา ( นวยควบคุมไฟป่าบ้านไทยประจัน
มู 5 บ้านไทยประจัน ต. ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี

จํานวน

400,000 บาท

6. โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอยมะ อ ทอง มู จํานวน
6 บ้านยางคู
ต. ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี

500,000 บาท

ขยายทอ มนประปา ( นวยควบคุมไฟป่าบ้านไทยประจัน ชนา
ดทอ 2 นิ้ว ระยะทาง 3,500.00 มตร มูที่ 5 ต.ยาง ั อ
.ปา ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบประมาณ 400,000 บาท ตาม
แบบ อบต. ํา นด (ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 อบต.ยาง
ั น้า 12 ลําดับที่ 50

อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอยมะ อ ทอง ขนาด
ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 250.00 มตร นา 0.05
มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 1,000 ตาราง มตร มู 6
บ้านยางคู ต.ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบ
ประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบต. ํา นด (ตั้งจายจา
งินอุด นุนทั่วไป)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้า 39
ลําดับที่ 195
7. โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอยพุตะแบ มู 7 จํานวน
บ้าน ้วยศาลา ต. ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี
อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอยพุตะแบ ขนาด
ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 250.00 มตร นา 0.05
มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 1,000 ตาราง มตร มู 7
บ้าน ้วยศาลา ต.ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบ
ประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบต. ํา นด (ตั้งจาย
จา งินอุด นุนทั่วไป)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้า 30
ลําดับที่ 142

500,000 บาท

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

8. โครง าร อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอยพุ ําโรง (ชวงที่ จํานวน
2 ) มู 8 บ้านลานคา ต. ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี
อ ร้างถนนแอ ฟลตติ คอน รีต ซอยพุ ําโรง (ชวงที่ 2 ) ขนาด
ว้าง 4.00 มตร ระยะทาง 250.00 มตร นา 0.05
มตร รือพื้นที่ อ ร้างไมน้อย วา 1,000 ตาราง มตร มู 8
บ้านลานคา ต.ยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี จํานวนงบ
ประมาณ 500,000 บาท ตามแบบ อบต. ํา นด (ตั้งจายจา
งินอุด นุนทั่วไป)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง ั น้า 31
ลําดับที่ 149
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500,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

รวม

147,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

147,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

147,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารฝึ อาชีพและ ง ริมอาชีพใ ้แ ประชาชน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมอาชีพและ
ง ริมอาชีพใ ้แ ประชาชนยาง ั ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายที่
จํา ป็นและ ี่ยว นื่อง ับโครง าร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7)
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 60 ลําดับที่ 294
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โครง ารพลังแผนดิน อาชนะยา พติด รือประชารัฐ รวมใจ
ปลอดภัยยา พติด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารพลังแผนดิน อาชนะยา พติด
และ รือประชารัฐ รวมใจ ปลอดภัยยา พติด ชน คา
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง
ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คา
ใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท 0816.5
/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง ั น้า 60
ลําดับที่ 292

จํานวน

20,000 บาท
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โครง ารอัน นื่องมาจา พระราชดําริ รือโครง ารตามแนวปรัชญา
ศรษฐ ิจพอ พียง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นิน ารโครง ารอัน นื่องมาจา
พระราชดําริ รือโครง ารตามแนวปรัชญา ศรษฐ ิจพอ
พียง ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คา
ใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จาย
พิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 60 ลําดับที่ 291

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 84/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

ดนตรีไทย ต้านภัยยา พติด
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารดนตรีไทยต้านภัยยา
พติด ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายาน
พา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั น้า 60 ลําดับที่ 295

จํานวน

17,000 บาท

น้า : 85/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

พัฒนาศั ยภาพผู้นํา ตรีและครอบครัว
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรม ง ริม
พัฒนาผู้นํา ลุม ตรีและครอบครัว ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 61 ลําดับที่ 294

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 86/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

370,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

370,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

330,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
ข้าคายยุวชนตําบลยาง ั อ.ปา ทอ จ. ราชบุรี
2 โครง าร ข้าคายยุวชนตําบลยาง ั ต้านภัยยา พติด ตั้งไว้
30,000 บาท
พื่อ ป็นคาใช้จายใน าร ข้าคายยุวชนตําบลยาง ั ชน คาป้าย
ประชา ัมพันธ คาที่พั คายานพา นะ คาอา ารและ ครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ
อบรม และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
อบต. ยาง
ั น้า 77 ลําดับที่ 377

น้า : 87/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

แขงขัน ีฬายาง ั คัพ ต้านภัยยา พติด ตําบลยาง ั อํา ภอปา
ทอ จัง วัดราชบุรี
1.โครง ารแขงขัน ีฬาตําบล “ยาง ั คัพ ต้านภัยยา พติด”
ประจําปี 2563 ตั้งไว้ 250,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน
ารจัด ารแขงขัน ีฬาประจําตําบล “ยาง ั คัพ ต้านภัยยา พ
ติด” ประจําปี 2562 ของ ยาวชน, ประชาชน ฯลฯใน ขตพื้นที่
ตําบลยาง ั ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คาของรางวัล คาตอบ
แทนผู้ตัด ิน คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ.2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3)ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
อบต. ยาง
ั น้า 77 ลําดับที่ 379

จํานวน

250,000 บาท

น้า : 88/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

จัด งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน ีฬาตางๆในระดับตําบล และอํา ภอ
ปา ทอ จัง วัดราชบุรี
4. โครง ารจัด งนั ีฬา ข้ารวมแขงขัน ีฬาต้านภัยยา พติดนั
รียน ยาวชน ประชาชน
องค รป ครอง วนท้องถิ่น อํา ภอปา ทอ
ตั้งไว้ 20,000
บาท
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัด งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขัน ีฬา
ต้านภัยยา พติดนั รียน ยาวชน ประชาชน องค รป ครอง
วนท้องถิ่น อํา ภอปา ทอ ชน คาป้ายประชา ัมพันธ คาของ
รางวัล คาอา ารและ ครื่องดื่ม คายานพา นะ คาตอบแทนผู้
ตัด ิน ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร ง นั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง ั น้า 77
ลําดับที่ 380

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 89/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

แชงขัน ีฬา ยาวชนตําบลยาง ั อํา ภอปา ทอ จัง วัดราชบุรี
1.3 โครง ารแขงขัน ีฬายุวชน ยาวชนตําบลยาง ั ตั้ง
ไว้ 30,000 บาท พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารจัดแขงขัน ีฬา
ประจําตําบลของยุวชน ยาวชน ในพื้นที่ตําบลยาง
ั ชน
คาป้ายประชา ัมพันธ คาของรางวัล คา
อา ารและ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง ั น้า 77
ลําดับที่ 376

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 90/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

ค่าวัสดุ

รวม

40,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

510,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

510,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

510,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

วั ดุ ีฬา
ประ ภทวั ดุ ีฬา ตั้งไว้ 40,000 บาท
พื่อจาย ป็นคาจัดซื้อวั ดุ ีฬา ชน ลู ฟุตบอล ลู
ปิงปอง ตะ ร้อ ตาขาย ีฬา นวม าตาขาย ไม้ตีปิงปอง ลู แชร
บอล ลู ทนนิ ฯลฯ ํา รับ มูบ้าน จํานวน 8 มูบ้าน
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตาม
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารบรรพชา าม ณร
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารบรรพชา าม ณร ชน คาจัด
ถานที่ พิธี ปิด/ปิด คาป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
อบต. ยาง
ั
น้า 76 ลําดับที่ 375

น้า : 91/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารวันพอและวันแม

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารจัด ิจ รรมวันพอ รือจัด
ิจ รรมวันแม ชน คาจัด ถานที่ พิธี ปิด/ปิด คาป้ายประชา
ัมพันธ คาวั ดุ คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยว
ข้อง ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง
าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) อบต. ยาง ั
น้า 75
ลําดับที่ 368
งาน ดือน ้า ผู แขน รีย ขวัญ ประ พณีข้าว อของชาวไทย
ะ รี่ยง
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารจัดงานประ พณี ดือน ้า ผู
แขน รีย ขวัญ ินข้าว อของชาวไทย ชื้อ าย ะ รี่ยง ชน คา
จัด ถานที่ พิธี ปิด/ปิด คาป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ คาอา าร
และ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
อบต. ยาง
ั น้า 76 ลําดับที่ 374

น้า : 92/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

จัด ิจ รรมวัน ําคัญทางพระพุทธศา นาและวัน ําคัญของชาติ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมจัด ิจ รรม ชิดชูพระ
พุทธศา นาและ ถาบันพระม า ษัตริย ในวัน ําคัญทางพระ
พุทธศา นาและวัน ําคัญของชาติที่ ี่ยวข้อง ับ ถาบันพระม า
ษัตริย ชน วันมาฆบูชา วันวิ าขบูชา วันอา าฬ
บูชา วันชาติ วัน ฉลิมพระชนมพรรษา วันจั รี วัน ม ด็จพระ
จ้าตา ินม ารช วันที่ระลึ วันคล้ายวัน วรรคต ป็น
ต้น ชน คาจัด ถานที่ พิธี ปิด/ปิด คาป้ายประชา ัมพันธ คา
วั ดุ คาอา ารและ ครื่องดื่ม จัดนิทรรศ าร ผยแพรพระราช
ประวัติความ ป็นมา คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั
น้า 76 ลําดับที่ 371

จํานวน

50,000 บาท

น้า : 93/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

ประ พณีลอย ระทง

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมประ พณีลอย
ระทง ชน คาจัด ถานที่ พิธี ปิด/ปิด คาป้ายประชา ัมพันธ คา
วั ดุ คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม
ารแขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั น้า 77 ลําดับที่ 382
ประ พณี ง รานตและวันผู้ ูงอายุตําบลยาง ั
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง ารประ พณี ง รานตและวันผู้ ูง
อายุ ชน คาจัด ถานที่ พิธี ปิด/ปิด คาป้ายประชา ัมพันธ คา
วั ดุ คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง ป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) อบต. ยาง
ั น้า 77 ลําดับที่ 381

น้า : 94/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

ประ พณีแ ทียน ข้าพรรษา

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมประ พณีแ ทียน ข้า
พรรษา และรณรงคงด ล้า ข้าพรรษา ชน คาจัด ถานที่ พิธี
ปิด/ปิด คาป้ายประชา ัมพันธ คาวั ดุ คาอา ารและ ครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ. ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั น้า 76 ลําดับที่ 372
ง นริมภูมิปญญาท้องถิ่น
พื่อจาย ป็นคาใช้จายในโครง าร ง ริมผู้นําด้านภูมิปญญาท้อง
ถิ่น ชน คาจัด ถานที่ พิธี ปิด/ปิด คาป้ายประชา ัมพันธ คา
วั ดุ คาอา ารและ ครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆ ที่ ี่ยวข้อง
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบและ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
ั
น้า 77 ลําดับที่ 378

น้า : 95/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

540,000 บาท

งบดาเนินงาน

รวม

540,000 บาท

ค่าใช้สอย

รวม

510,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รายจาย ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม ข้าลั ษณะรายจาย มวด
อื่นๆ
โครง ารจัดงาน ทศ าลผลไม้ตําบลยาง ั
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง าร ทศ าลผลไม้ตําบล
ยาง ั ง ริมอาชีพ ษตร และ ง ริม ารทอง ที่ยว ชิง ษตร
ภายในดตําบล จัด า ถานที่จํา นายผลิตภัณฑ าร ษตร ใ ้แ
ประชาชนชาวยาง ั ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวาง
และ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ขัดงาน คาวั ดุ คาใช้จาย
พิธี ปิด-ปิด คาใช้จายที่จํา ป็นและ ี่ยว นื่อง ับโครง าร
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (7)
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ คาใชจายใน าร
บริ ารงานขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทย วาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารแขงขัน ีฬาและ งนั ีฬา ข้ารวม ารแขงขันของ
องค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 69 ลําดับที่ 338

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารจ้าง มา ครื่องจั ร ขุดลอ ดินโคลนและวัชพืชในแ ลงน้ํา จํานวน
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินงาน ารจ้าง มา ครื่อง
จั ร มาขุดลอ ดินโคลนและวัชพืชคางๆ ชน ผั
ตบชวา จอ แ น วัชพืชอื่นๆในแ ลงน้ํา ที่ ีดขวางทางน้ํา และ
คาป้ายโครง าร คาจ้าง มา คาวั ดุอุป รณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จาย พื่อชวย ลือ
ประชาชนตามอํานาจ น้าที่ อปท. พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 68 ลําดับที่ 330

น้า : 96/106

200,000 บาท

น้า : 97/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารท้องถิ่นปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ "ท้องถิ่น ร้างป่า รั ษ
น้ํา"
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารท้องถิ่นปลู ป่า ฉลิมพระ ียรติ “
ท้องถิ่น ร้างป่า รั ษน้ํา” ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา าร
วางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คา
ยานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะ
รายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 68 ลําดับที่ 335

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 98/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้ ารอนุรั ษทรัพยา รน้ํา
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารฝึ อบรมใ ้ความรู้
ารอนุรั ษทรัพยา รน้ํา ใน าร ร้างธนาคารน้ําใต้ดิน ฝายต้น
น้ําลําธาร ฝายแม้ว ารอนุรั ษป่าต้นน้ํา ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
5) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย าร บิ จายคาใช้จายใน
ารจัดงาน ารจัด ารแขงขัน ีฬาและ าร งนั ีฬา ข้ารวม าร
แขงขัน ีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1
น้า 25 ลําดับที่ 101

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 99/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารอนุรั ษพันธุ รรมพืช พื่อ นองพระราชดําริฯ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอนุรั ษพันธุ รรม
พืช พื่อ นองพระราชดําริ ม ด็จพระขนิษฐาธิราข จ้า ฯ ชน คา
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม
คา
ใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จาย
พิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
.2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 68 ลําดับที่ 331

จํานวน

100,000 บาท

น้า : 100/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โครง ารอบรมใ ้ความรู้ผู้นํา ษตรอินทรีย
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมใ ้ความรู้
ษตรอินทรียแ ผู้นํา ษตร ร ษตร ร ง ริม ารใช้ปุย
อินทรีย ารใช้ ารอินทรีย ําจัดศัตรูพืช ชน คาวิทยา ร คา
อา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ
อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) พิ่ม ติม ฉบับที่ 1 อบ
ต. ยาง ั น้า 25 ลําดับที่ 101

จํานวน

20,000 บาท

น้า : 101/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

โคารง ารอบรมใ ้ความรู้ลดภาวะโล ร้อน ลดปริมาณขยะ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายใน ารดํา นินโครง ารอบรมใ ้ความรู้
ภาวะโล ร้อน ควบคุมและลดมลพิษ ป็นมิตร ับ ิ่งแวด
ล้อม รณรงค าร ําจัดขยะและลดปริมาณขยะ ชน ชน คา
วิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่องดื่ม คาใช้จายต แตง
ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายานพา นะ คาใช้จายพิธี
ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะรายจายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 68 ลําดับ
ที่ 332

จํานวน

30,000 บาท

น้า : 102/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

ง ริม ารปลู ญ้าแฝ อัน นื่องมาจา พระราชดําริ
พื่อจาย ป็นคาใช้จายโครง ารปลู ญ้าแฝ อัน นื่องมาจา พระ
ราชดําริ ชน คาวิทยา ร คาอา าร คาอา ารวางและ ครื่อง
ดื่ม คาใช้จายต แตง ถานที่ฝึ อบรม คาวั ดุ คายาน
พา นะ คาใช้จายพิธี ปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่ ข้าลั ษณะราย
จายประ ภทนี้
ป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระ บียบ และ นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติ ภาตําบลและองค ารบริ าร วนตําบล พ.ศ
. 2537 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ ํา นดแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจใ ้
แ อปท. พ.ศ. 2542 แ ้ไข พิ่ม ติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน ารฝึ อบรม
และ าร ข้ารับ ารฝึ อบรมของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วยคาใช้จายใน าร ดินทางไป
ราช ารของ จ้า น้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) น้า 68 ลําดับ
ที่ 333

จํานวน

10,000 บาท

น้า : 103/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

ค่าวัสดุ
วั ดุ าร ษตร

รวม

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม

14,060,000 บาท

รวม

14,060,000 บาท

รวม

14,060,000 บาท

จํานวน

160,000 บาท

พื่อจาย ป็นคาวั ดุ าร ษตรต้น ล้าพันธุไม้ ํา รับใช้ใน าร
พาะปลู บํารุงรั ษา ประดับต แตง ถานที่ราช ารและ วน
าธารณะ ชน พันธุพืช วั ดุ พาะชํา ปุย ระถางต้นไม้ ปริง
ลอร คียว น้า า ป้อง ัน ๊าซพิษ จอบ าร คมีป้อง ันและ
ําจัดศัตรูพืชและ ัตว ฯลฯ ป็นไปตาม นัง ือ ั่ง าร ดังนี้
1) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนมา ที่ มท
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 รื่อง ารปรับปรุง
ลั ารจําแน ประ ภทรายจายตามงบประมาณขององค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
2) นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ดวนที่ ุด ที่ มท
0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รื่อง แนวทาง าร
พิจารณา ิ่งของที่จัด ป็นวั ดุและครุภัณฑตาม ลั ารจําแน
ประ ภทรายจายตามงบประมาณ
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนประ ัน ังคม รณีประ บอันตราย
รือบาด จ็บ ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พรบ
. ประ ัน ังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรา ร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนั งานจ้าง งิน พิ่มคาครองชีพ โดยปฏิบัติตาม นัง ือ ํานั
งาน จ. ท. และ อต. ดวนที่ ุด ที่ มท. 0809.5 /ว 9 ลงวัน
ที่ 22 ม ราคม 2557 และประ าศคณะ รรม าร ลาง
พนั งาน รื่องมาตรฐานทั่วไป ี่ยว ับพนั งานจ้าง (ตั้งจาย
จา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)

น้า : 104/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

งิน มทบ องทุน งินทดแทน

จํานวน

10,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุน งินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ งิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ มื่อวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างทั้งปี พื่อใ ้ลู จ้างได้รับ ิทธิประโยชนตามพระราช
บัญญัติ งินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 รณีประ บอันตราย
จ็บป่วย รือ ูญ าย (ตั้งจายจา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษี
จัด รร)
บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ
จํานวน

9,850,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณขึ้นไป ที่ขึ้นทะ บียน พื่อขอรับ บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุตอองค ร
ป ครอง วนท้องถิ่น
ป็น ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยยังชีพผู้ ูงอายุขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
(ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป)
บี้ยยังชีพคนพิ าร
พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพคนพิ ารที่ขึ้นทะ บียน พื่อขอ
รับ บี้ยความพิ ารตอ องค รป ครอง วนท้องถิ่น
ป็น ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ลั ณฑ ารจาย
งิน บี้ยความพิ ารใ ้คนพิ ารขององค รป ครอง วนท้อง
ถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
(ตั้งจายจา งินอุด นุนทั่วไป)

จํานวน

2,550,000 บาท

น้า : 105/106

วันที่พิมพ : 21/8/2563 08:35:31

บี้ยยังชีพผู้ป่วย อด

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

1,200,000 บาท

พื่อจาย ป็น งิน ง คราะ บี้ยยังชีพใ ้แ ผู้ป่วย อด ที่แพทย
รับรองและทํา ารวินิจฉัยแล้วและมีความ ป็นอยูยา จน รือถู
ทอดทิ้ง ขาดผู้อุป าระดูแล ไม ามารถประ อบอาชีพ ลี้ยงตน อง
ได้ โดยได้รับ บี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอ ดือน (ตั้งจาย
จา รายได้จัด ็บ อง มวดภาษีจัด รร)
ป็น ารดํา นิน ารตามภาร ิจถายโอน มาตรา 16 แ งพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอน าร ระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
ป็นไปตามระ บียบ ระทรวงม าดไทยวาด้วย ารจาย งิน
ง คราะ พื่อ ารยังชีพขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548
ํารองจาย
พื่อจายใน รณีที่ไม ามารถคาด ารณได้ลวง น้าใน รณีจํา ป็น
รือ พียงพอตอ าร ผชิญ ตุ าธารณภัยตลอดปี โดยนําไปใช้
จาย พื่อ รณีฉุ ฉินที่มี าธารณภัย ิดขึ้น รือบรร ทาความ ดือด
ร้อนของประชาชน ป็น วนรวม ตามระ บียบ ระทรวงม าดไทย
วาด้วยวิธี ารงบประมาณขององค รป ครอง วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 ข้อ 19 ตั้งไว้ พื่อ ิด รณีฉุ ฉิน ี่ยว ับอุบัติภัยและ
าธารณภัย ชน อุท ภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัย นาว ไฟ
ป่า แผนดินถลม ฯลฯ ใน ขตพื้นที่รับผิดชอบขององค ารบริ าร
วนตําบลยาง ั
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559
นัง ือ ระทรวงม าดไทย ดวนที่ ุด ที่ มท. 0808.2/ว 4072
ลงวันที่ 15 ร ฎาคม 2559
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งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร วนท้องถิ่น ( บท.)
พื่อจาย ป็น งิน มทบ องทุนบํา น็จบํานาญข้าราช าร
วนท้องถิ่น ( บท.) ตามพระราชบัญญัติบํา น็จบํานาญข้า
ราช ารท้องถิ่น พ.ศ. 2500 โดยคํานวณ ตั้งจายในอัตราร้อยละ
นึ่ง ของประมาณ ารรายรับทุ ประ ภทประจําปี และมิใ ้นํา
รายรับประ ภทพันธบัตร งิน ู้ งินที่มีผู้อุทิศใ ้และ งินอุด นุน
มารวมคํานวณโดยถือปฏิบัติตาม นัง ือ รม ง ริม ารป ครอง
ท้องถิ่นที่ มท. 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และ
นัง ือ รม ง ริม ารป ครองท้องถิ่น ที่ มท. 0808.5/ว
2305 ลงวันที่ 26 ร ฎาคม 2561

จํานวน

200,000 บาท
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

160,000
9,850,000
10,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สารองจาย

1,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,550,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

90,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนายก/รองนายก

งบบุคลากร

แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารสวนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งบกลาง

งบกลาง

10,000

เงินสมทบกองทุนบาเ น็จ
บานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สารองจาย

1,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ

2,550,000

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

9,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินคาตอบแทนประจา
ตาแ นงนายก/รองนายก

งบบุคลากร

รวม

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริ ารสวนตาบล
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120

42,120

1,540,800

1,540,800

86,400

86,400

514,080

514,080

42,120

42,120
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แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

490,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
460,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

30,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

70,000

60,000

720,000

1,150,000

เงินประจาตาแ นง

42,000

42,000

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร

20,000

80,000

เงินเดือนพนักงาน
คาจ้างลูกจ้างประจา

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

คาเบี้ยประชุม

100,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000

คาเชาบ้าน

40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอย

คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล

100,000

150,000

70,000

10,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

คาตอบแทนพนักงานจ้าง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจา)

1,452,000

2,402,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน

120,000

150,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

103,000

233,000

2,960,000

4,830,000

คาจ้างลูกจ้างประจา

456,980

456,980

เงินประจาตาแ นง

210,000

294,000

35,000

135,000

เงินเดือนพนักงาน

เงินชวยเ ลือการศึกษาบุตร
คาเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน

งบดาเนินงาน

รวม

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000
30,000

200,000

550,000

คาเชาบ้าน

90,000

130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000

50,000

รายจายเพื่อใ ้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าใช้สอย

คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล

100,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล
คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล
คาจ้างเ มาบาริการ
ตางๆ ที่เป็นประโยชน์
ตอองค์การบริ ารสวน
ตาบล
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่นและสงเสริมการ
เลือกตั้งระดับชาติ

70,000

10,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

200,000

คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาจ้างเ มาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริ ารสวน
ตาบล

200,000

30,000

50,000

คาจ้างเ มาบาริการ
ตางๆ ที่เป็นประโยชน์
ตอองค์การบริ ารสวน
ตาบล
รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รวม

50,000

70,000

40,000

50,000

400,000

400,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจาย มวดอื่นๆ
การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่นและสงเสริมการ
เลือกตั้งระดับชาติ
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เข้าคายยุวชนตาบลยาง
ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

30,000

แขงขันกีฬายาง ักคัพ
ต้านภัยยาเสพติด
ตาบลยาง ัก อาเภอ
ปากทอ จัง วัดราชบุรี

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

คาพวนพุม พาน
ประดับ กรวยดอกไม้
พวงมาลัย ชอดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ รือ
พวงมาลา คาของขวัญ
ของที่ระลึก คาโล ใบ
ประกาศ รวมถึงคาใช้
จายอื่นๆทีสามารถเบิก
ได้ในประเภทนี้ตามที่
กฎ มายกา นด
โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้ตาบลยาง ัก

100,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

80,000

น้า : 8/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เข้าคายยุวชนตาบลยาง
ัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

30,000

แขงขันกีฬายาง ักคัพ
ต้านภัยยาเสพติด
ตาบลยาง ัก อาเภอ
ปากทอ จัง วัดราชบุรี

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000

350,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร

40,000

40,000

คาพวนพุม พาน
ประดับ กรวยดอกไม้
พวงมาลัย ชอดอกไม้
กระเช้าดอกไม้ รือ
พวงมาลา คาของขวัญ
ของที่ระลึก คาโล ใบ
ประกาศ รวมถึงคาใช้
จายอื่นๆทีสามารถเบิก
ได้ในประเภทนี้ตามที่
กฎ มายกา นด

20,000

20,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้ตาบลยาง ัก

100,000

น้า : 9/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครงการจัดงานวันที่
ระลึกท้องถิ่นไทย
โครงการจ้างเ มาเครื่อง
จักร ขุดลอกดินโคลน
และวัชพืชในแ ลงน้า

200,000

โครงการดาเนินงานด้าน
การป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระม ากษัตริย์

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า"
โครงการบรรพชา
สามเณร
โครงการบัณฑิตน้อบ
โครงการฝึกอบรมการ
แพทย์ฉุกเฉิน
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

30,000

30,000
10,000

น้า : 10/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการจัดงานวันที่
ระลึกท้องถิ่นไทย

10,000

โครงการจ้างเ มาเครื่อง
จักร ขุดลอกดินโคลน
และวัชพืชในแ ลงน้า

ค่าใช้สอย

10,000

200,000

โครงการดาเนินงานด้าน
การป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระม ากษัตริย์

งบดาเนินงาน

รวม

150,000

150,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า รักษ์น้า"

30,000

โครงการบรรพชา
สามเณร

30,000

โครงการบัณฑิตน้อบ

10,000

โครงการฝึกอบรมการ
แพทย์ฉุกเฉิน

80,000

80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

120,000

120,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

150,000

150,000

น้า : 11/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครงการฝึกอบรม รือ
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ องค์การบริ าร
สวนตาบลยาง ัก
โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการฝึกอาชีพและ
สงเสริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

50,000

โครงการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด รือ
ประชารัฐ รวมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด

20,000

โครงการพิธีไ ว้ครู
ประจาปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการวันพอและวัน
แม
โครงการวันสถาปนา
อปพร.

5,000

20,000

น้า : 12/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการฝึกอบรม รือ
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ของ องค์การบริ าร
สวนตาบลยาง ัก

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

30,000

รวม

30,000

โครงการฝึกอบรมใ ้
ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้า

20,000

โครงการฝึกอาชีพและ
สงเสริมอาชีพใ ้แก
ประชาชน

50,000

โครงการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด รือ
ประชารัฐ รวมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด

20,000

โครงการพิธีไ ว้ครู
ประจาปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000

โครงการวันพอและวัน
แม

20,000

โครงการวันสถาปนา
อปพร.

10,000

10,000

น้า : 13/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการจัดทาเวที
ประชาคมตางๆ
โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

350,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการองค์การบริ าร
สวนตาบลเคลื่อนที่ใ ้
บริการประชาชน
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชเพื่อสนองพระ
ราชดาริฯ
โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน
แก้ไขปัญ าครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ
โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

100,000

20,000

20,000

น้า : 14/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการจัดทาเวที
ประชาคมตางๆ

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริ ารสถาน
ศึกษา

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

20,000

350,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

20,000

20,000

โครงการองค์การบริ าร
สวนตาบลเคลื่อนที่ใ ้
บริการประชาชน

10,000

10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชเพื่อสนองพระ
ราชดาริฯ

100,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นาชุมชน
แก้ไขปัญ าครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ

20,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

20,000

น้า : 15/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า รือ
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ ฯ

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

20,000

โครงการออก นวย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ รือ
โครงการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง
โคารงการอบรมใ ้
ความรู้ลดภาวะโลกร้อน
ลดปริมาณขยะ

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

30,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ทางกฎ มาย
โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ผู้นาเกษตรอินทรีย์

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

30,000

30,000

น้า : 16/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า รือ
โครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้า
น้องยาเธอ ฯ
โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ทางกฎ มาย
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

20,000

โครงการอบรมใ ้ความ
รู้ผู้นาเกษตรอินทรีย์
โครงการออก นวย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

รวม

20,000
20,000

10,000

10,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ รือ
โครงการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โคารงการอบรมใ ้
ความรู้ลดภาวะโลกร้อน
ลดปริมาณขยะ

30,000

น้า : 17/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

งานเดือนเก้า ผูกแขน
เรียกขวัญ ประเพณีข้าว
อของชาวไทย
กะเ รี่ยง

150,000

จัดกิจกรรมวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และวันสาคัญของชาติ

50,000

จัดสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขัน กีฬาตางๆใน
ระดับตาบล และอาเภอ
ปากทอ จัง วัดราชบุรี

20,000

แชงขันกีฬาเยาวชน
ตาบลยาง ัก อาเภอ
ปากทอ จัง วัดราชบุรี

30,000

ดนตรีไทย ต้านภัยยา
เสพติด

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

17,000

ถนนปลอดภัยชวง
เทศกาลตางๆ
ทัศนศึกษาแ ลงเรียนรู้
นอกสถานที่
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุตาบลยาง ัก

80,000
150,000
50,000

น้า : 18/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

งานเดือนเก้า ผูกแขน
เรียกขวัญ ประเพณีข้าว
อของชาวไทย
กะเ รี่ยง

150,000

จัดกิจกรรมวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และวันสาคัญของชาติ

50,000

จัดสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขัน กีฬาตางๆใน
ระดับตาบล และอาเภอ
ปากทอ จัง วัดราชบุรี

20,000

แชงขันกีฬาเยาวชน
ตาบลยาง ัก อาเภอ
ปากทอ จัง วัดราชบุรี

30,000

ดนตรีไทย ต้านภัยยา
เสพติด

17,000

ถนนปลอดภัยชวง
เทศกาลตางๆ
ทัศนศึกษาแ ลงเรียนรู้
นอกสถานที่
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุตาบลยาง ัก

50,000

50,000
80,000
150,000
50,000

น้า : 19/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

ประเพณีแ เทียนเข้า
พรรษา

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

30,000

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเ ตุ
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันสาธารณภัย
ฝึกอบรมใ ้ความรู้
ป้องกันโรคระบาด
อุบัติขึ้นใ ม

20,000

พัฒนาศักยภาพผู้นาสตรี
และครอบครัว

30,000

วันเด็กแ งชาติ
งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

30,000

วันผู้พิการ

10,000

สงเสนริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น
สงเสริมการปลูก ญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริ

30,000

10,000

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมขุคลากรองค์
กรปกครองสวนท้องถิ่น
อบรมอาสาสมัคร
บริบาลประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล

30,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

ประเพณีแ เทียนเข้า
พรรษา
ฝึกซ้อมแผนเผชิญเ ตุ
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันสาธารณภัย

งบดาเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวม

30,000

100,000

100,000

ฝึกอบรมใ ้ความรู้
ป้องกันโรคระบาด
อุบัติขึ้นใ ม

20,000

พัฒนาศักยภาพผู้นาสตรี
และครอบครัว

30,000

วันเด็กแ งชาติ

30,000

วันผู้พิการ

10,000

สงเสนริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

30,000

สงเสริมการปลูก ญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระ
ราชดาริ

10,000

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมขุคลากรองค์
กรปกครองสวนท้องถิ่น
อบรมอาสาสมัคร
บริบาลประจาองค์การ
บริ ารสวนตาบล

20,000

20,000

30,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

คาบารุงรักษาและซอมแซม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

1,800,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

10,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

60,000

วัสดุสารวจ

25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

100,000
20,000
50,000

170,000

10,000

90,000

5,000

วัสดุสนาม
วัสดุกีฬา

40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์
คาอา ารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุกอสร้าง

30,000

250,000

20,000

20,000
100,000

40,000
15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

10,000

วัสดุสานักงาน

50,000

วัสดุการศึกษา

30,000

1,730,000

วัสดุดนตรี

วัสดุอื่น

50,000

40,000
5,000
20,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
ค่าใช้สอย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

คาบารุงรักษาและซอมแซม

280,000

วัสดุเครื่องแตงกาย

20,000

วัสดุยานพา นะและขนสง

70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

100,000

210,000

270,000

380,000
25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุสนาม

100,000

15,000

195,000

225,000

420,000

5,000

5,000

วัสดุกีฬา
วัสดุเครื่องดับเพลิง
งบดาเนินงาน

ค่าวัสดุ

40,000
20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

20,000
30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์ รือการ
แพทย์

1,730,000

วัสดุการเกษตร

50,000
5,000

145,000

วัสดุดนตรี
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุสานักงาน
วัสดุอื่น
วัสดุการศึกษา

110,000
270,000

คาอา ารเสริม (นม)
วัสดุกอสร้าง

2,180,000
50,000

วัสดุสารวจ
วัสดุเชื้อเพลิงและ ลอลื่น

รวม

15,000
15,000

25,000

200,000

290,000

5,000

10,000
20,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

2,000

คาไฟฟ้า

70,000

คาบริการไปรษณีย์
คาบริการโทรศัพท์

10,000

ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน 1 ชุด
ชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้
รับรอง จานวน 1 ชุด
ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก
2 บาน จานวน 1 ตู้
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค จานวน 2 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ่ค สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1
เครื่อง

5,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบดาเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000

80,000

คาน้าประปา คาน้าบาดาล

3,000

5,000

220,000

290,000

คาบริการไปรษณีย์

15,000

15,000

คาบริการโทรศัพท์

17,000

27,000

เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
จานวน 1 ชุด

8,000

8,000

ชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้
รับรอง จานวน 1 ชุด

25,000

25,000

คาไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สานักงาน

ตู้เ ล็กบานเลื่อนกระจก
2 บาน จานวน 1 ตู้
งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เ ล็กแบบ 2 บาน
จานวน 2 ตู้

5,000
11,000

11,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค จานวน 2 เครื่อง

44,000

44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ่ค สา รับงาน
ประมวลผล จานวน 1
เครื่อง

22,000

22,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
จานวน 1 เครื่อง
เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 3 เครื่อง
อุปกรณ์อานบัตรเอนก
ประสงค์ จานวน 2
เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

เครื่องทานา่ร้อนน้าเย็น
ติดตั้งถังน้าด้านบน
แบบ ัวจาย 2 ก็อก
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกกาลังกายกลางแจ้ง

652,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายอนามัย - อางเก็บ
น้าพุไทร มู 1 บ้านวัง
ปลาชอน ต. ยาง ัก อง
ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

เครื่องพิมพ์เลเซอร์
จานวน 1 เครื่อง

2,600

2,600

เครื่องสารองไฟฟ้า
จานวน 3 เครื่อง

17,400

17,400

1,400

1,400

8,000

8,000

อุปกรณ์อานบัตรเอนก
ประสงค์ จานวน 2
เครื่อง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

เครื่องทานา่ร้อนน้าเย็น
ติดตั้งถังน้าด้านบน
แบบ ัวจาย 2 ก็อก
จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์กีฬา
โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกกาลังกายกลางแจ้ง
คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

652,000
30,000

30,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

1.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายอนามัย - อางเก็บ
น้าพุไทร มู 1 บ้านวัง
ปลาชอน ต. ยาง ัก อง
ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

2. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายฟาร์ม
แพะ - อางเก็บน้าบ้าน
ตากแดด มู 2 บ้าน
ตากแดด ต.ยาง ัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

3.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอยเขา ัวเราะ มู 3
บ้านทายาง ต.ยาง ัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

4. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตซอยพุ วาย
มู 4 บ้าน ินสี
ต. ยาง ัก อ.ปาก
ทอ จ. ราชบุรี

500,000

5. โครงการขยายเขต
ประปา ( นวยควบคุม
ไฟป่าบ้านไทยประจัน
มู 5 บ้านไทยประจัน
ต. ยาง ัก อ.ปากทอ จ.
ราชบุรี

400,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข
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งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

2. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต สายฟาร์ม
แพะ - อางเก็บน้าบ้าน
ตากแดด มู 2 บ้าน
ตากแดด ต.ยาง ัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

3.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ซอยเขา ัวเราะ มู 3
บ้านทายาง ต.ยาง ัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

4. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตซอยพุ วาย
มู 4 บ้าน ินสี
ต. ยาง ัก อ.ปาก
ทอ จ. ราชบุรี

500,000

5. โครงการขยายเขต
ประปา ( นวยควบคุม
ไฟป่าบ้านไทยประจัน
มู 5 บ้านไทยประจัน
ต. ยาง ัก อ.ปากทอ จ.
ราชบุรี

400,000
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แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

6. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอยมะกอก
ทอง มู 6 บ้านยางคู
ต. ยาง ัก อ.ปาก
ทอ จ. ราชบุรี

500,000

7. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอยพุตะแบก
มู 7 บ้าน ้วยศาลา ต
. ยาง ัก อ.ปากทอ จ.
ราชบุรี

500,000

8. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอยพุสาโรง
(ชวงที่ 2 ) มู 8 บ้าน
ลานคา ต. ยาง ัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาบารุงรักาษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
อาคารตาง ๆ

300,000

น้า : 30/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

6. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอยมะกอก
ทอง มู 6 บ้านยางคู
ต. ยาง ัก อ.ปาก
ทอ จ. ราชบุรี

500,000

7. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอยพุตะแบก
มู 7 บ้าน ้วยศาลา ต
. ยาง ัก อ.ปากทอ จ.
ราชบุรี

500,000

8. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอยพุสาโรง
(ชวงที่ 2 ) มู 8 บ้าน
ลานคา ต. ยาง ัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

คาบารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง
คาบารุงรักาษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง
อาคารตาง ๆ

300,000

น้า : 31/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

กอสร้างบ้านพักข้า
ราชการ

500,000

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุ

400,000

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสารวจและจัด
ทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ประจาป 2564
เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์)ฏิบัต
ิการรวมในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ อปท. พ.ศ
. 2560
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุด นุนสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข
มูลฐาน
เงินอุด นุนสวนราชการ

160,000

น้า : 32/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

รวม

กอสร้างบ้านพักข้า
ราชการ

500,000

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุ

400,000

รายจายอื่น
คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย
งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

โครงการสารวจและจัด
ทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ประจาป 2564

25,000

25,000

500,000

500,000

30,000

30,000

เงินอุด นุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์)ฏิบัต
ิการรวมในการชวย
เ ลือประชาชนตาม
อานาจ น้าที่ อปท. พ.ศ
. 2560
เงินอุด นุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์
เงินอุด นุนสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข
มูลฐาน
เงินอุด นุนสวนราชการ

160,000

น้า : 33/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงานการศาสนา
แผนงานสร้างความ แผนงานเคหะและ
แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร วัฒนธรรมและ
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน
นันทนาการ

แผนงาน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
แผนงานการศึกษา
สุข

อุด นุนคาใช้จาย
โครงการอา ารกลางวัน
เด็กนักเรียน
รวม

3,450,000
14,060,000

540,000

880,000

147,000

9,609,000

30,000

760,000

8,449,000

น้า : 34/34

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563 08:36:17

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

แผนงาน

แผนงานการรักษา แผนงานบริหารงาน
ความสงบภายใน
ทั่วไป

อุด นุนคาใช้จาย
โครงการอา ารกลางวัน
เด็กนักเรียน
รวม

รวม

3,450,000
640,000

11,411,900

46,526,900

