
ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
เขต/อําเภอ ปากทอ    จังหวัดราชบุรี

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

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

พื้นที่ 297.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,828 คน
ชาย 4,036 คน

หญิง 3,792 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลยางหักจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 88,761,493.63 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 47,029,534.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,973,126.36 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 4 โครงการ รวม 
160,801.64 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 6,867,800.00 
บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 38,847,922.01 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 35,326.15 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 41,964.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 527,910.25 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 39,883.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 16,542,940.61 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,659,898.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 27,666.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 26,258,086.28 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,151,951.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,528,605.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,705,028.28 บาท

งบลงทุน จํานวน 535,630.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,336,872.00 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 27,666.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 1,908,000.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

อ.ปากทอ  จ.ราชบุรี

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 285,174.17 336,000.00 336,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

15,660.00 64,000.00 64,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 548,303.50 523,000.00 523,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 77,118.00 33,000.00 33,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 926,255.67 956,000.00 956,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 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

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 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



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 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

งบดําเนินงาน 5,468,921.45 9,770,200.00 11,784,000.00

งบลงทุน 487,820.00 5,461,800.00 5,926,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 1,025,000.00 525,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,374,320.00 3,540,000.00 3,640,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 29,182,402.32 45,359,200.00 46,526,900.00

รวม 29,182,402.32 45,359,200.00 46,526,900.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,411,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 640,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,449,000

แผนงานสาธารณสุข 760,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 9,609,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 147,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 880,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 540,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,060,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 46,526,900



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,800,500 1,727,000 7,527,500
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,225,520 0 2,225,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,574,980 1,727,000 5,301,980

งบดําเนินงาน 2,680,000 480,000 3,160,000
    ค่าตอบแทน 175,000 180,000 355,000

    ค่าใช้สอย 1,510,000 130,000 1,640,000

    ค่าวัสดุ 700,000 160,000 860,000

    ค่าสาธารณูปโภค 295,000 10,000 305,000

งบลงทุน 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

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000
    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

หน้า : 1/7



งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

                              รวม 8,632,500 2,779,400 11,411,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย
รวม

งบดําเนินงาน 640,000 640,000
    ค่าตอบแทน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 390,000 390,000

    ค่าวัสดุ 220,000 220,000

                              รวม 640,000 640,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

หน้า : 2/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 1,712,000 0 1,712,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,712,000 0 1,712,000

งบดําเนินงาน 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

งบลงทุน 0 305,000 305,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 5,000 5,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 300,000 300,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,450,000 3,450,000
    เงินอุดหนุน 0 3,450,000 3,450,000

                              รวม 2,122,000 6,327,000 8,449,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

หน้า : 3/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 600,000 600,000
    ค่าตอบแทน 150,000 150,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

    ค่าวัสดุ 320,000 320,000

งบเงินอุดหนุน 160,000 160,000
    เงินอุดหนุน 160,000 160,000

                              รวม 760,000 760,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                              รวม 30,000 30,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

หน้า : 4/7



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,352,000 0 1,352,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,352,000 0 1,352,000

งบดําเนินงาน 2,805,000 0 2,805,000
    ค่าตอบแทน 270,000 0 270,000

    ค่าใช้สอย 1,980,000 0 1,980,000

    ค่าวัสดุ 555,000 0 555,000

งบลงทุน 0 5,452,000 5,452,000
    ค่าครุภัณฑ์ 0 652,000 652,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,800,000 4,800,000

                              รวม 4,157,000 5,452,000 9,609,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 147,000 147,000
    ค่าใช้สอย 147,000 147,000

                              รวม 147,000 147,000
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 370,000 510,000 880,000
    ค่าใช้สอย 330,000 510,000 840,000

    ค่าวัสดุ 40,000 0 40,000

                              รวม 370,000 510,000 880,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

หน้า : 6/7



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้

รวม

งบดําเนินงาน 540,000 540,000
    ค่าใช้สอย 510,000 510,000

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000

                              รวม 540,000 540,000
แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,060,000 14,060,000
    งบกลาง 14,060,000 14,060,000

                              รวม 14,060,000 14,060,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลยางหัก

อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี

หน้า : 7/7







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอ ปากทอ  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564
หมวดภาษีอากร
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 325,000.00
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 169,581.29 96,348.33 175,644.57 170,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงท้องที่ 652.65 83,608.55 85,778.60 155,000.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีป้าย 10,690.00 23,931.00 23,751.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 180,923.94 203,887.88 285,174.17 336,000.00 336,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,250.40 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,900.00 1,850.00 1,560.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 73,658.00 544,436.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

11,600.00 9,500.00 14,100.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 89,408.40 555,786.00 15,660.00 64,000.00 64,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 % 24,000.00
     ดอกเบี้ย 474,521.89 499,787.17 548,303.50 499,000.00 0.00 % 499,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 474,521.89 499,787.17 548,303.50 523,000.00 523,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายแบบแปลน 22,000.00 0.00 2,000.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 11,261.00 29,100.00 75,118.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 33,261.00 29,100.00 77,118.00 33,000.00 33,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 0.00 619,195.33 621,636.96 830,000.00 0.00 % 830,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,629,516.63 9,907,446.91 9,549,244.90 7,900,000.00 0.00 % 7,900,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,059,804.95 4,534,274.62 3,982,932.98 4,236,000.00 0.00 % 4,236,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 143,265.33 137,859.83 138,328.96 155,000.00 0.00 % 155,000.00
     ภาษีสุรา 1,603,933.63 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,809,098.23 6,157,055.11 6,755,237.28 5,650,000.00 0.00 % 5,650,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ 794,153.73 0.00 1.00 300.00 0.00 % 300.00
     คาภาคหลวงแร 97,828.70 69,457.43 89,018.07 98,700.00 0.00 % 98,700.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 48,999.10 47,927.75 59,418.44 52,000.00 0.00 % 52,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาด้วยอุทยานแหงชาติ 0.00 0.00 362.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

121,862.00 202,047.00 73,436.00 122,000.00 0.00 % 122,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 2,792.50 2,434.70 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,308,462.30 21,678,056.48 21,272,051.29 19,044,000.00 19,044,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

19,531,677.00 20,378,835.00 21,821,807.00 25,379,200.00 4.52 % 26,526,900.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 19,531,677.00 20,378,835.00 21,821,807.00 25,379,200.00 26,526,900.00
รวมทุกหมวด 38,618,254.53 43,345,452.53 44,020,113.96 45,379,200.00 46,526,900.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

อ.ปากทอ  จ.ราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 46,526,900   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 336,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 325,000 บาท

ประมาณการจากทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษี ประมาณการเทากับป
ที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจัดเก็บภาษีได้เทากับปที่ผานมา

ภาษีป้าย จํานวน 11,000 บาท

 ประมาณการจากทะเบียนรายชื่อผู้เสียภาษี ประมาณการเทากับ
ปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจัดเก็บภาษีได้เทากับปที่ผานมา

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

ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้ขออนุญาต ประมาณการเทากับปที่
ผานมา  เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาจดทะเบียนพาณิชย  ได้เทากับ
ปที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาปรับ
ผิดสัญญาได้เทากับปที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการจากฐานข้อมูลผู้ขออนุญาต ประมาณการเทากับปที่
ผานมา  เนื่องจากคาดวาจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
กิจการ  ได้เทากับปที่ผานมา

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

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวารายได้คาเชา
ทรัพยสินเทากับปที่ผานมา
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ดอกเบี้ย จํานวน 499,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารายได้
ดอกเบี้ยจะเทากับปที่ผานมา

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

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาขายแบบ
แปลนได้เทากับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 12,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารายได้เบ็ด
เตล็ดได้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,044,000 บาท

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต จํานวน 830,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

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

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

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

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 155,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,650,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 300 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 98,700 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 52,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 122,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,526,900 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา

จํานวน 26,526,900 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทําประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจาก
คาดวารัฐบาลจะอุดหนุนให้มากกวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 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

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

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

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล

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

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

0 0 1,368,000 1,540,800 0 % 1,540,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0 0 2,052,720 2,225,520 2,225,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

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

เงินประจําตําแหนง 0 0 147,116 128,000 31.25 % 168,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ    จังหวัดราชบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

คาจ้างลูกจ้างประจํา 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 (ฝ่ายประจํา) 0 0 3,606,910 3,839,080 3,574,980
รวมงบบุคลากร 0 0 5,659,630 6,064,600 5,800,500

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,100 20,000 -75 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,600 210,000 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 131,823.55 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 200,000

จ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอ  อบต. 0 0 0 140,000 -100 % 0

จ้างเหมาผู้ดูแลสถานที่ราชการ/แมบ้าน 0 0 0 72,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 7,165 60,000 -33.33 % 40,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 0 200,000 -100 % 0

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและสงเสริมการ
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  หรือ
พวงมาลา   คาของขวัญ  ของที่ระลึก คาโล 
 ใบประกาศ  รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที
สามารถเบิกได้ในประเภทนี้ตามที่กฎหมาย
กําหนด

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานวันที่ระลึกท้องถิ่นไทย 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการดําเนินงานด้านการปองกันและเชิด
ชูสถาบันพระมหากษัตริย

0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ

0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการเสริมสร้างการปองกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดงานวันเฉลิมพระนางงเจ้าสิริกิติ์ 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

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือจัดงานรัฐ
พิธี

0 0 0 170,000 -100 % 0

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0 0 0 6,300 -100 % 0

วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราช
ชนนี

0 0 0 20,000 -100 % 0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี

0 0 0 20,000 -100 % 0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 20,000 -100 % 0

สงเสริมการมีสวนรวมการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

0 0 0 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทําเวทีประชาคมตางๆ

0 0 14,514 0 0 % 0

เสริมสร้างการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน

0 0 13,040 0 0 % 0

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ขุคลากรองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 20,000

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

0 0 10,200 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 47,822.22 242,000 3.31 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 460,364.77 1,257,900 1,510,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 170,767 140,000 0 % 140,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 10,564 25,000 20 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 130,000 -23.08 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 102,710.09 225,000 0 % 225,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 12,258 25,000 -40 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 149,950 140,000 21.43 % 170,000

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 446,249.09 710,000 700,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 19,260 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 208,059.07 275,000 295,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,165,272.93 2,452,900 2,680,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ผู้บริหาร  จํานวน  1  ตัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

ครุภัฯฑสํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ  0 0 0 32,400 -100 % 0

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  จํานวน  1  ชุด 0 0 0 0 100 % 8,000

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรทมดา 0 0 12,500 0 0 % 0

ชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้รับรอง  จํานวน 1 ชุด 0 0 0 25,000 0 % 25,000

ตู้บานเลื่อนทึบ  จํานวน  2  ฃุด 0 0 13,800 0 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2  บาท จํานวน 2  ตู้ 0 0 11,000 0 0 % 0

โตะทํางานแบบ  7  ลิ้นชัก 0 0 6,500 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า  0 0 12,400 0 0 % 0

เครื่องทํานําร้อนน้ําเย็นติดตั้งถังน้ําด้านบน  
แบบหัวจาย  2  ก็อก จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน  2  เครื่อง 0 0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร 0 0 19,900 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค  สําหรับงาน
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
ฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 18,000 -100 % 0

เครื่องพิมพเลเซอร   จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 0 100 % 2,600

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค     จํานวน  
2  เครื่อง

0 0 0 0 100 % 1,400

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 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
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย)ฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ อปท. พ.ศ. 2560

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน

0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติดการ
ชวยเหลือประชาชนร

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

วันที่พิมพ : 21/8/2563  08:35:00 หน้า : 8/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 64,783.87 929,000 -18.19 % 760,000

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

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 2,000 2,000 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 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 (ฝ่ายประจํา) 0 0 922,483.87 1,850,000 1,727,000
รวมงบบุคลากร 0 0 922,483.87 1,850,000 1,727,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,200 15,000 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 15,200 165,000 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 550 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นประโยชน
ตอ  อบต. 

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 21,888 60,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการออกหนวยบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

0 0 0 0 100 % 10,000

ฝึกอบรมปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร 0 0 5,032 0 0 % 0

หนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 432 10,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 6,231 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 34,133 150,000 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 38,772 50,000 20 % 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 77,870 90,000 11.11 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 116,642 140,000 160,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย 0 0 0 9,200 8.7 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 9,200 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 165,975 464,200 480,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ 0 0 5,000 0 0 % 0

ตู้เหล็ก  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ 0 0 0 11,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 2 ตู้ 0 0 0 0 100 % 11,000

โตํะเหล็กทํางาน  แบบ  4  ลิ้นชัก  จํานวน  
4  โตํะ

0 0 13,000 0 0 % 0

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายรูป 0 0 13,600 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 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

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 5,800 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา  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

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน  ประจําป  2564

0 0 0 0 100 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

สํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

0 0 0 500,000 -100 % 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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 16,800 40,000 -25 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 16,800 40,000 30,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการถนนปลอดภัยชวงเทสกาลตางๆ 0 0 20,630 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมการแพทยฉุกเฉิน 0 0 0 0 100 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 120,000

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ องคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันสถาปนา อปพร. 0 0 0 0 100 % 10,000

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ 0 0 0 0 100 % 50,000

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ 0 0 0 9,715 -100 % 0

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการ
ปองกันสาธารณภัย

0 0 0 0 100 % 100,000

ฝึกทบทวนหนวยกู้ชีพฉุกเฉิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,630 29,715 390,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 70,000 0 % 70,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 67,967.45 100,000 0 % 100,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 50,000 -60 % 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 25,000 -20 % 20,000

วัสดุสนาม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 67,967.45 250,000 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

รวมงบดําเนินงาน 0 0 105,397.45 319,715 640,000
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง

เครื่องเป่าลมดับไฟป่า  จํานวน  20  เครื่อง 0 0 0 100,000 -100 % 0

ทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอน 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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,002,561 1,260,000 -8.73 % 1,150,000

เงินประจําตําแหนง 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 (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,482,561 1,980,000 1,712,000
รวมงบบุคลากร 0 0 1,482,561 1,980,000 1,712,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 70,800 80,000 0 % 80,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 70,800 90,000 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 7,237 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยขน ตอ  อบ
ต. ยางหัก

0 0 0 50,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบาริการตางๆ  ที่เป็นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 70,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 28,008 80,000 0 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 14,103 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 49,348 230,000 250,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 120,148 320,000 410,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

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
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบัณฑิตน้อบ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพิธีไหว้ครูประจําปศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 0 100 % 350,000

จัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ศพด. 0 0 33,420 0 0 % 0

ทัศนศึกษาสร้างเสริมพัฒนาการเด็กนอก
สถานที่ของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล้ก 
อบต. ยางหัก 

0 0 0 32,448 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ 0 0 0 0 100 % 80,000

บัณฑิตน้อย 0 0 0 10,000 -100 % 0

พิธีไหว้ครูประจําป  ศพด. อบต. ยางหัก 0 0 0 10,000 -100 % 0

วันเด็กแหงชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 350,000 -100 % 0

สนับสนุนคาใช้จายอาหารกลางวัน 0 0 228,310 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 261,730 402,448 475,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 16,497 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 15,011 30,000 0 % 30,000

คาอาหารเสริม (นม) 0 0 1,514,990.42 1,730,000 0 % 1,730,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 26,670 50,000 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุดนตรี 0 0 0 15,000 0 % 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 1,573,168.42 1,990,000 1,985,000
ค่าสาธารณูปโภค

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

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 1,807.26 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 43,991.96 112,000 112,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,878,890.38 2,504,448 2,572,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  2  บาน  จํานวน  
1  ตู้

0 0 0 0 100 % 5,000

ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้า 0 0 12,400 26,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

คอมพิวเตอรโนตบุค 0 0 0 16,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เครื่องพิมพ 0 0 7,565 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 19,965 52,000 5,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 304,000 0 0 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

สนาเด็กเลนสร้างปัญญา 0 0 0 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 0 0 237,552 -100 % 0

คาบํารุงรักาษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

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
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวัน  สพฐ. 0 0 3,344,320 0 0 % 0

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 3,450,000 -100 % 0

อุดหนุนคาใช้จายโครงการอาหารกลางวัน
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

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 150,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กําจัดสิ่งปฏิกูล 0 0 48,800 0 0 % 0

โครงการอบรมและรณรงคปองกันโรคเอดส 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมและรณรงคปองกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า หรือโครงการสัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
ฯ

0 0 0 0 100 % 30,000

ฝึกอบรมให้ความรู้ปองกันโรคระบาด  อุบัติ
ขึ้นใหม

0 0 0 0 100 % 20,000

สัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

0 0 0 500 -100 % 0

อบรมอาสาสมัครบริบาลประจําองคการ
บริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 48,800 500 130,000
ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0 0 0 259,785 -3.77 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 259,785 320,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 48,800 260,285 600,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑการเกษตร

เครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 2 เครื่อง 0 0 0 118,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 118,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 0 118,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
มูลฐาน

0 0 0 0 100 % 160,000

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
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน
แก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ

0 0 0 0 100 % 20,000

วันผู้พิการ 0 0 0 0 100 % 10,000

วันผู้พิการ 0 0 540 1,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 540 1,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 540 1,000 30,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 540 1,000 30,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 540 1,000 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 288,540 670,000 7.46 % 720,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 40,000 -25 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เงินประจําตําแหนง 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 (ฝ่ายประจํา) 0 0 722,260 1,292,000 1,352,000
รวมงบบุคลากร 0 0 722,260 1,292,000 1,352,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,200 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,800 280,000 270,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 24,032 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นประโยชน
ตอองคการบริหารสวนตําบล

0 0 0 0 100 % 100,000

คาเจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอ  อบ
ต.

0 0 0 100,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 7,184 70,000 0 % 70,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 144,575.78 700,000 157.14 % 1,800,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 175,791.78 880,000 1,980,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 30,712 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 0 0 149,457.6 150,000 13.33 % 170,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 80,035 150,000 -33.33 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 2,800 50,000 -20 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 64,087.46 70,000 28.57 % 90,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 680 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร 0 0 45,760 50,000 20 % 60,000

วัสดุสํารวจ 0 0 0 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 373,532.06 560,000 555,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 615,123.84 1,720,000 2,805,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บแบบแปลน  จํานวน  1  ตู้ 0 0 0 17,000 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ  2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑสํารวจ

กล้องวัดมุม 0 0 0 110,000 -100 % 0

ล้อวัดระยะ 0 0 0 25,000 -100 % 0

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1   เครื่อง 0 0 0 30,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 54,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา 0 0 4,590 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 0 5,800 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 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
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งานไฟฟ้าถนน
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑกีฬา

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง

0 0 0 0 100 % 652,000

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

0 0 0 489,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 489,000 652,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารตาง ๆ

กอสร้างบ้านพักข้าราชการ 0 0 0 0 100 % 500,000

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุ 0 0 0 0 100 % 400,000
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บ้านพักข้าราชการ อบต. ยางหัก 0 0 0 500,000 -100 % 0

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลตติก
คอนกรีต สายอนามัย - อางเก็บน้ําพุไทร  
หมู  1 บ้านวังปลาชอน ต. ยางหัก องปาก
ทอ จ.  ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

2.  โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลตติก
คอนกรีต  สายฟารมแพะ - อางเก็บน้ําบ้าน
ตากแดด หมู 2 บ้านตากแดด  ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

3.โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลตติก
คอนกรีต  ซอยเขาหัวเราะ  หมู 3 บ้านทา
ยาง ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

4. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลตติก
คอนกรีตซอยพุหวาย  หมู 4 บ้านหินสี       
          ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ.  ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

5. โครงการขยายเขตประปา (หนวยควบคุม
ไฟป่าบ้านไทยประจัน  หมู 5  บ้านไทยประ
จัน ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 400,000

6. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลตติก
คอนกรีต  ซอยมะกอกทอง หมู 6 บ้านยาง
คู         ต. ยางหัก  อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000
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7. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลตติก
คอนกรีต  ซอยพุตะแบก  หมู 7 บ้านห้วย
ศาลา ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ.  ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

8. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลตติก
คอนกรีต  ซอยพุสําโรง (ชวงที่ 2 ) หมู 8  
บ้านลานคา ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 500,000

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

0 0 0 484,700 -100 % 0

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

0 0 0 499,800 -100 % 0

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

0 0 0 484,700 -100 % 0

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

0 0 0 630,000 -100 % 0

กอสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต  ซอย
หนองหลวง -บ้านลุงบัว หมู 6 ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ.ราชบุรี

0 0 0 496,000 -100 % 0

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

0 0 0 769,000 -100 % 0
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K) 
ร้อยละ 4 ของมกอสร้างทั้งหมด

0 0 0 150,000 -100 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาออกแบบ คาควบคุมงาน ที่จายให้เอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพและสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดหรือ
ประชารัฐ รวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือ
โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 0 100 % 30,000

ดนตรีไทย  ต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 17,000

ดนตรีไทยต้านภัยยาเสพติด 0 0 0 17,000 -100 % 0

ฝึกอบรมอาชีพแลละสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาาชน

0 0 0 50,000 -100 % 0

ฝึกอบรมอาชีพและสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชนในตําบลยางหัก

0 0 28,841.85 0 0 % 0
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พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีและครอบครัว 0 0 0 0 100 % 30,000

อันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 28,841.85 97,000 147,000
รวมงบดําเนินงาน 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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

กีฬาตําบลยางหัก 0 0 201,586 0 0 % 0

เข้าคายยุวชนตําบลยางหัก 0 0 29,520 0 0 % 0

เข้าคายยุวชนตําบลยางหัก อ.ปากทอ จ. 
ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 30,000

วันที่พิมพ : 21/8/2563  08:35:00 หน้า : 33/39



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

แขงขันกีฬายางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด  
ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 0 100 % 250,000

แขงขันกีฬายุวชน  เยาวชนตําบลยางหัก 0 0 0 40,000 -100 % 0

จัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน กีฬาตางๆใน
ระดับตําบล และอําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี

0 0 0 0 100 % 20,000

แชงขันกีฬาเยาวชนตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ  จังหวัดราชบุรี

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 231,106 40,000 330,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 0 39,654 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 39,654 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 270,760 80,000 370,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 270,760 80,000 370,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

โครงการบรรพชาสามเณร 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการวันพอและวันแม 0 0 0 0 100 % 20,000

งานเดือนเก้า ผูกแขน  เรียกขวัญ ประเพณี
ข้าวหอของชาวไทยกะเหรี่ยง

0 0 0 0 100 % 150,000

จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ

0 0 0 0 100 % 50,000

จัดงานประเพณีข้าวหอกะเหรี่ยง 0 0 76,205 0 0 % 0

จัดงานประเพฯีเดือนเก้า  ผูกแขนเรียกขวัญ 
 กินข้าวหอ ของชาวไทยเชื้อสาย
กระเหรี่ยง

0 0 0 50,000 -100 % 0

บรรพชาสามเณร 0 0 14,600 30,000 -100 % 0

ประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 150,000

ประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุตําบล
ยางหัก

0 0 0 0 100 % 50,000
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ประเพณีแหเทียน  งดเหล้า  เข้าพรรษา 0 0 0 30,000 -100 % 0

ประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 30,000

ประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา  งดเหล้า  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

วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 0 0 0 10,000 -100 % 0

สงเสนริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 30,000

สงเสริมผู้นําด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 205,172 320,000 510,000
รวมงบดําเนินงาน 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 ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดิน
โคลนกีดขวางแหลงนํา หมู  1 ลําห้วยวัง
ปลาชอน

0 0 447,000 0 0 % 0

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ตําบลยางหัก 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการจ้างเหมาเครนื่องจักรขุดลอกแหลง
น้ํา  ลําห้วยยางคู  หมู  6

0 0 217,000 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาเครื่องจักร  ขุดลอกดิน
โคลนและวัชพืชในแหลงน้ํา

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสระน้ํา  
หมูที่  2

0 0 200,000 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
"ท้องถิ่น สร้างป่า  รักษน้ํา"

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนอง
พระราชดําริฯ

0 0 0 0 100 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นําเกษตรอินทรีย 0 0 0 0 100 % 20,000

โคารงการอบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน  
ลดปริมาณขยะ

0 0 0 0 100 % 30,000

สงเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

0 0 0 0 100 % 10,000

อนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดํา
รัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 864,000 100,000 510,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 864,000 130,000 540,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ 0 0 864,000 130,000 540,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 864,000 130,000 540,000

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 132,409 160,000 0 % 160,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 10,000 0 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 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

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส 6,500 0 72,000 90,000 0 % 90,000

สํารองจาย 0 0 507,797 2,659,700 -54.88 % 1,200,000

รายจายตามข้อผูกพัน

กองทุนเงินทดแทน 0 0 6,000 0 0 % 0

กองทุนหลักประกันสุขภาพ  0 0 0 3,600 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

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
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

อําเภอ ปากทอ   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 46,526,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,632,500 บาท

งบบุคลากร รวม 5,800,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  3  คน  ตั้งจายรายได้จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 3 คน  
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน (ตั้ง
จายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)         

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร) 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท

  1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน     1
    อัตรา 
  2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน    1
    อัตรา  
  3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   12    อัตรา 

  4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน     1
    อัตรา
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินเดือนและคาตอบ
แทน              ผู้บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ใน
ราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,574,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  9
  อัตรา  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดดสรร)
  1).ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  2).รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  3) หัวหน้าสํานักปลัด   
  4) นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
  5) นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
  6) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 7) นิติกร  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 8) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน 
 9) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเป็นรายเดือนให้นักบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  ระดับกลาง                       และเงินเพิ่มคา
ครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวนตําบล  (ตั้งจายจากรายได้จัด
เก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก               ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล,รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหน้า
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล   (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 211,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจํา                   เจ้า
พนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 830,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป    จํานวน 7 อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
    1) ผู้ชวยนิติกร  จํานวน  1  อัตรา 
        2) ผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  
        จํานวน  1  อัตรา
 3) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
        จํานวน  1  อัตรา
 4) คนงานทั่วไป  จํานวน  4  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ,พนักงานจ้างทั่วไป
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร)
เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดให้ข้าราชการ
การหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ได้รับเงินเดือนคา
ตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)  
3) หนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นในระบบแทง

วันที่พิมพ : 22/4/2564  11:56:42 หน้า : 4/106



งบดําเนินงาน รวม 2,680,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลยางหักเชน คาคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/เปิดซอง  ตรวจการจ้าง  คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่องการดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น   พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย
คาเชาบ้านได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. 2551  
 เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือบุตรแกพนักงานสวนตําบลผู้ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้ 
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,510,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก เชน  คาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานที่
ราชการ คาจ้างเหมาบริการแมบ้าน  คาจ้างเหมาบริการทําความ
สะอาด อาคารสถานที่ราชการ  คาถายเอกสาร เข้าเลมเย็บ
เอกสาร,  หนังสือ,ข้อบัญญัติ,แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน, แบบ
ประเมินคาตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ,ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล, คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล, คาติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต,คาจัดทําเว็บไซตของ อบต.คา
เชาใช้บริการระบบ  Cloud Server ,คาจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะและ
เก้าอี้ ,คาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. คาเบี้ยประกันภัยรถยนต
สวนกลาง,คาเชาทรัพยสิน,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คา
ธรรมเนียมตางๆ,คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน  สื่อสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวนตําบลยาง
หัก   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  สําหรับการประชุม
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานตางๆ ที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ระทรวง
มหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้องถิ่น   การประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรมการที่สภาท้องถิ่น  การประชุมระหวาง
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  การ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวย
งานอื่นของรัฐหรือเอกชน  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  กรณีหนวยงานอื่น
หรือบุคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ของ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นและสงเสริมการเลือกตั้งระดับชาติ จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง  สั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่น  2561 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561  เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินการเลือก
ตั้ง             ท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- 2565) อบต.ยางหัก  หน้า 64
 ลําดับที่ 311
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับคณะผู้
บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการอนุญาตและมีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการให้กับทางองคการบริหารสวนตําบลและคาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะและคาลงทะเบียนตางๆ คาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
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คาพวนพุม  พานประดับ กรวยดอกไม้  พวงมาลัย  ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  หรือพวงมาลา   คาของขวัญ  ของที่ระลึก คาโล  ใบ
ประกาศ  รวมถึงคาใช้จายอื่นๆทีสามารถเบิกได้ในประเภทนี้ตามที่
กฎหมายกําหนด

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใชจายตางๆ ดังนี้ คาพานพุมดอกไม้ พานประดับ
พุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการ
ใช้ในการจัดงาน  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ตางๆ  คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบให้ชาวตางประเทศ กรณี
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว กรณีชาวตางประเทศเดิน
ทางมาประเทศไทย ในนามขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็น
สวนรวม  คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ  คากรอบใบประกาศ
เกียรติคุณ สําหรับพนักงานจ้างสวนท้องถิ่นหรือลูกจ้างประจําที่
เกษียณอายุ  หรือผู้ให้ความชวยเหลือ  หรือควรได้รับการยกยอง
จากทางราชการ คาของรางวัล หรือเงินรางวัล  คาเบี้ยเลี้ยง
พยาน   คาใช้จายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผู้เสียหายยื่นคําขอ
ให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่นชดใช้กรณีที่เจข้าหน้าที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้กระทําละเมิดตอบุคลภายนอกในการ
ปฏิบัติหน้าที่  รายจายตางๆ เกี่ยวข้อง และสามารถเบิกได้ใน
ประเภทนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
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โครงการจัดงานวันที่ระลึกท้องถิ่นไทย จํานวน 10,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานวันที่ระลึกท้องถิ่น
ไทย  เชน  คาพิธีทางศาสนา คารับรอง  คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่  คาป้ายโครงการ  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2 )  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง  นักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  อบต.ยางหัก หน้า  66
  ลําดับที่  324

โครงการดําเนินงานด้านการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานด้านการป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริยขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก   ดัง
นี้ 
1) คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จพระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ งานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีตางๆ
2) คาใช้จายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
3) คาใช้จายในพิธีทางศาสนา 
        4) คาใช้จายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  เชน  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
วชิรเกล้าเจ้าอยูหัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี วันเฉลิมพระ
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ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี  เป็นต้น
        5) คาใช้จายกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันสําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย  
        5). คาใช้จายจัดงาน เนื่องในวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย  เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรม
วงศานุวงศ วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ระลึก วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ               วันพอแหงชาติ วันท้องถิ่น
ไทย วันแมแหงชาติ วันปียะมหาราช ฯลฯ  เป็นต้น ตามนโยบาย
หรือคําสั่งของอําเภอ  จังหวัด  กรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ รบ 00018/ว 16849  ลงวัน
ที่ 25  มิถุนายน 2563 เรื่อง การดําเนินการป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย  
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) อบต.ยางหัก  เพิ่ม
เติม ฉบับที่  1  หน้า 22  ลําดับที่  87
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก ประกอบด้วย นายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป และตัวแทนภาคประชาชนที่มีสวนเกี่ยวข้องกับ
โครงการ ฯลฯ  เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายาน
พาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาที่พัก คาใช้จายอื่นๆ  ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557และ
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ( อปท. ตั้งงบประมาณได้ไมเกินร้อย
ละ ๓  ของงบประมาณ
รายจายทั้งหมด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
. 0808.2/ว 3446ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2548)   
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ( อปท. ตั้งงบประมาณได้ไม
เกินร้อยละ ๓  ของงบประมาณรายจายทั้งหมด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่  มท. 0808.2/ว 3446ลงวัน
ที่ 19 ตุลาคม  2548)   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)
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 พ.ศ. 2559   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565)  อบต.ยาง
หัก หน้า 321  ลําดับที่  65

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ เชน  การจัดทําแผน
ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทําประชาคม การพัฒนาผู้นํา
ชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก คาจัดเตรียมสถาน
ที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม  คาวัสดุและ
อุปกรณอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  
         เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2 )  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600
 ลงวันที่  29  มกราคม  2558  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ
การจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 14  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
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7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938  ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   อบต. ยางหัก หน้า 64
 ลําดับที่  314

โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เชน คาวิทยากร คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม   คา
วัสดุ  คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   อบต.ยางหัก  หน้า 65
    ลําดับที่  317

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน  ได้แก คาจัดเตรียมสถานที่ คาอาหาร  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม  คาวัสดุและอื่นๆ  ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๘
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต. ยางหัก  หน้า 64
  ลําดับที่  315
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โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ผู้
บริหาร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และตัว
แทนภาคประชาชนที่มีสวนเกี่ยวข้อง  ฯลฯ  เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาที่พัก คา
ใช้จายอื่นๆ  ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
และสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใช้จายในพิธีเปิด/ปิด  คาใช้จาย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)  2549
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561– 2565) อบต.ยางหัก หน้า 67
 ลําดับที่  329
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เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขุคลากรองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลยางหัก หรือโครงการอื่นที่
เข้าลักษณะนี้ เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คา
ใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
. 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.ยางหัก หน้า 65
  ลําดับที่ 318
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาซอมแซม
ทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ ขององคการบริหารสวนตําบลยาง
หัก เชน เครื่องพิมพดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถายเอกสาร รถยนตสวน
กลาง รถจักรยานยนต  เครื่องโรเนียว กล้องถาย
รูป คอมพิวเตอร ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556   เรื่อง รูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 700,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ  พระบรม
ฉายาลักษณ  กระดาษ  แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติข้า
ราชการ  กระดานไวทบอรด  เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ พรม แผนป้ายจราจร แผนป้าย นาฬิกา พระพุทธ
รูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้นห้อง (Partition) น้ําดื่มบริการ
ประชาชน  ธงชาติ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า เบรกเกอร สาย
อากาศ,เสาอากาศ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม, ลําโพง, สปอตไลท,หัวแร้งไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,รีซี
สเตอร, ดอกลําโพง ,แผงวงจร,เครื่องบรรจุไฟฟ้า, แผงบังคับทาง
ไฟ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน  แปรง ,น้ํายาดับ
กลิ่น, ไม้กวาด, กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า,จานรอง,แก้ว
น้ํา,ถาด,ถัง,ผ้าปูที่นอน,ถังแก๊ส, กระติกน้ําร้อน ถัง
แก๊ส ไมโครเวฟ ,มุ้ง,กระติกน้ําเย็น ผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่  สาย
ไมล ยางนอก  ยางในรถยนต น้ํามันเบรก หัวเทียน  สัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน  สัญญาณไฟกระพริบ  กรวยจราจร ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 225,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 สําหรับรถยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องฉีดพนหมอก
ควัน รถกู้ชีพ   เครื่อง    
 เป่าลมดับไฟป่า ฯลฯ  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ฟิลม ล้างอัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด ภาพถายดาวเทียม แถบ
บันทึกเสียง หนังสือพิมพ ป้ายประชาสัมพันธตางๆ  ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก แผน
ดิสก แป้นพิมพ  เมนบอรด เมาส  กระดาษตอเนือง เทปบันทึก
ข้อมูลโปรแกรมตางๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ  

วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงานและบริการ
ประชาชน 
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 295,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 3,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แก้ไขปญหาคาสาธารณูปโภคค้างชําระ
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงเอกสารทางไปรษณียและคาใช้จายอื่นๆที่เกิด
ขึ้น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบและคาใช้บริการอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาเชาบริการสื่อสารตาง ๆ เชน   คาเชาสัญญาณเค
เบิ้ลทีวี  คาเชาชองสัญญาณสื่อสารผานดาวเทียม  คาบริการอิน
เทอรเน็ตรายเดือน  คาบริการเว็บไซตรายปี  คาบริการวิทยุสื่อ
สาร   คาบริการวิทยุติดตามตัว  
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 97,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 97,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  จํานวน  1  ชุด จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง   พร้อมสายฉีดน้ําและ
หัวฉีดน้ํา  จํานนวน  1 ชุด 
ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น   

ชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้รับรอง  จํานวน 1 ชุด จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้
รับรอง   จํานวน  1  ชุด  ราคาชุดละ   25,000  บาท  โดยมี ตั้ง
ราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น   
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องทํานําร้อนน้ําเย็นติดตั้งถังน้ําด้านบน  แบบหัวจาย  2  ก็อก 
จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 8,000  บาท
มีคุณลักษณะ  ดังนี้  เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น  ติดตั้งถังน้ําด้าน
บน ,มีหัวจาย  2  ก๊อก  แยกหัวจายน้ําร้อนและหัวจายน้ําเย็น   
ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น   

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุค  สําหรับงานประมวลผล  จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง                 ราคา  22,000
  บาท  โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  วันที่  12 พฤษภาคม  2563  ดังนี้ 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
1. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ 
2. ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
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กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 

เครื่องพิมพเลเซอร   จํานวน  1  เครื่อง จํานวน 2,600 บาท

เพื่อจายคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ  จํานวน 1 เครื่อง 
เครื่องพิมพเลเซอร  หรือ LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที)        
คุณลักษณะพื้นฐาน
-  มีความละเอียดในการพิมพไมน้ อยกวา  600x600  dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ ส าหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
-  มีหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
-  มีชองเชื่อมตอ  (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
-  มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา  150 แผน
-  สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal และ Custom

อุปกรณอานบัตรเอนกประสงค     จํานวน  2  เครื่อง จํานวน 1,400 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องอุปกรณอานบัตรเอนก
ประสงค จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 700  บาท
 โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  วันที่  12 พฤษภาคม  2563  ดังนี้ 
59. อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 
ราคา 700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-สามารถอานและเขียนข้อมูลในบัตรเอนก
ประสงค (Smart Card) ตามมาตรฐาน ISO /IEC 7816  ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมน้อยกวา 4.8 MHz
- สามารถใช้งานผานชางเชื่อมตอ (Inteface)  แบบ USB  ได้ 
สามารถใช้กับบัตรเอนกประสงค (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า
ขนาด Volts, 3  Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอยางน้อย

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        ตั้งไว้   30,000  บาท
  เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑขนาด
ใหญขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก ซึ่งไมรวมถึงคาซอม
แซมปกติและคาซอมกลาง  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและ
คาใช้จายอื่นๆที่เข้าลักษณะในรายจายประเภทนี้  

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

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ เชน  ประเมินผลการให้บริการสาธารณะแก
ประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก   ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ  ที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง 
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย)ฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ อปท. พ.ศ. 2560

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว     ตั้งไว้ 30,000
    บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอปาก
ทอ  จังหวัดราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นไปตาม  ระเบียบ หนังสือสั่งการ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่  อปท. พ.ศ. 2560
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0023.12/ว  842
 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการจัดตั้งศูนยบริการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนขององคปกครองสวนท้องถิ่น
3.หนังสือองคการบริหารสวนตําบลวังมะนาว ที่ รบ. 76101/ว
 303  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม  2563  เรื่อง ขอรับเงินอุดหนุน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององค
ปกครองสวนท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หน้าที่ 61
   ลําดับที่ 299
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,779,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,727,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,727,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 760,000 บาท

1.ประเภทเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล                                                 ตั้งไว้   760,000
  บาท 
  เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก  พนักงานสวนตําบล  จํานวน  5
  อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
    1) ผู้อํานวยการกองคลัง                จํานวน  1  อัตรา 
    2) นักวิชาการพัสดุ        ปฏิบัติการ/ชํานาญการ   จํานวน  1
  อัตรา 
    3) นักวิชาการการเงินและบัญชี     ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  
จํานวน  1  อัตรา 
    4) เจ้าพนักงานพัสดุ             ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  
จํานวน  1  อัตรา 
    5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  
จํานวน  1  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล      ตั้ง
ไว้    30,000   บาท 
  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)  (ตั้งจาย
จากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนงของหัวหน้าสวน       ตั้งไว้    42,000
   บาท 
   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกอง
คลัง    (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 245,000 บาท

ประเภทคาจ้างลูกจ้างประจํา (220400)       ตั้งไว้   245,000
  บาท 
เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา   จํานวน 1 อัตรา  เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวด
ภาษีจัดสรร)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 622,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนพนักงานจ้าง        ตั้งไว้  622,000   บาท 
 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน   4   อัตรา     (ตั้งจายจากรายได้
จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
  1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จํานวน  1  อัตรา 
        2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา
        3) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ           จํานวน  1  อัตรา
        4) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ           จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป               ตั้งไว้ 28,000 บาท 
 เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป               (ตั้งจายจากรายได้จัด
เก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง/เปิดซอง  ตรวจการจ้าง  คณะกรรมการสอบคัด
เลือก  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย
คาเชาบ้าน  ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562  

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก เชน คาถายเอกสาร  เข้าเลมเย็บ
เอกสาร,หนังสือ,ประเมินผลการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,ติดตั้งระบบอินเตอร
เน็ต,เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก,คาเชา
ทรัพยสิน,คาติดตั้งไฟฟ้า,คาติดตั้งประปา,คาธรรมเนียมตางๆ,คา
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน สื่อ
สิ่งพิมพตางๆ,คาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (ELAAS) ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการอนุญาต
และมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองคการบริหารสวน
ตําบลและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทาง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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โครงการออกหนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายหนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ วัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่มและคาใช้จาย
อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2 )  2549
3) พระราชกฤษฎีกา วาด้วยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของราชการ พ.ศ.  ๒๕๕๘
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  อบต.  ยางหัก   หน้า 64
  ลําดับที่  315

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน  วัสดุ  ครุภัณฑ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก  เชน เครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ เก้าอี้  คอมพิวเตอร ฯลฯ 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่อง
เขียน  ปากกา  กระดาษ  แฟ้มและแบบพิมพตาง ธงชาติ ฯลฯ  
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก  แผน
ดิสก กระดาษตอเนื่อง อุปกรณบันทึกข้อมูล เมนบอรด แป้น
พิมพ เม้าส โปรมแกรมตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงเอกสารทางไปรษณียและคาใช้จายอื่นๆที่เกิด
ขึ้น  

งบลงทุน รวม 72,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ  2  บาท  ตู้ละ 5,500 บาท  ตั้ง
ไว้ 11,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ  3  ชั้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  มอก.
เป็นรายการที่ตั้งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  ประจําปี 2562
 ประกาศใช้  ธันวาคม 2562
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท.0808.2 ว1134 ลง
วันที่ 9  มิถุนายน  2558 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค  จํานวน  2  เครื่อง จํานวน 44,000 บาท
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 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค  จํานวน  2
  เครื่อง    ตั้งไว้     44,000   บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหนวยความจา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 
-มีหนวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB 
-มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมน้อย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไมน้อยกวา 1 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จานวนไมน้อยกวา 1
 ชอง 
-สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
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เครื่องสํารองไฟฟ้า  จํานวน  3  เครื่อง จํานวน 17,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน  3  เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
-มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
-สามารถสารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 

งบรายจ่ายอื่น รวม 500,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 500,000 บาท
รายจายอื่น

โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
ประจําปี  2564

จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง
ครุภัณฑ  ที่ดินและหรือสิ่งกอสร้าง  พัฒนาระบบตางๆ 
         โครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน ประจําปี  2564 
- ปรับปรุงคัดลอกข้อมูลที่ดิน
- สํารวจข้อมูลภาคสนาม
- สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน (ผท. 1)
- สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรือนและสิ่งกอสร้าง (ผท.2)
- สํารวจข้อมูลเกี่ยวกับป้าย (ผท. 3)
- จัดทําแผนที่ภาษี (ผท. 7)
- จัดทําทะเบียนทรัพยสิน(ผท. 4)
- บันทึกข้อมูลที่ดิน (แผนที่แมบท)  ลงในโปรแกรม L tax 3000
 และ L tax 3000 GLs
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)   อบต.  ยาง
หัก   หน้า 66   ลําดับที่  322
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 640,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 640,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนหรือคาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัคร กู้ชีพหรือคาใชจายใน
ลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อื่นๆ  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 390,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอบรมการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการให้
ความรู้และทบทวนความรู้การแพทยฉุกเฉินให้อาสาสมัครกู้ชีพ
และเจ้าหน้าที่องคการบริหารสวนตําบลยางหัก ในการชวยเหลือ
ชีวิตผู้ประสบภัยด้านตาง ๆ  เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คา
วัสดุ คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  58  ลําดับที่  296
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0891.7/ว2826  ลงวัน
ที่  17  กันยายน  2553
6) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ  ลงวันที่ 10
  ตุลาคม  2560  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉยับที่ 2 )  พ.ศ. 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  62     ลําดับ
ที่ 302
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลยาง
หัก เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จาย
พิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  มท 0808.2
/ว 5329  ลงวันที่ 26  ธันวาคม  2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 อบ
ต. ยางหัก หน้า 22    ลําดับที่  88
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โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคการบริหารสวนตําบลยาง
หัก เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จาย
พิธีเปิด-ปิด คาที่พัก  คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
6) ระเบียบมท.วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 63  ลําดับที่  308
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โครงการวันสถาปนา อปพร. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดงานหรือเข้ารวมงานวัน
สถาปนา อปพร. 22 มีนาคม เชน คาใช้จายเกี่ยวกับสถานที่  คา
ป้ายโครงการ คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  62    ลําดับ
ที่   300 
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ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการถนนปลอดภัยใน
ชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนัดทองเที่ยว และคาใช้จาย
อื่น ๆ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 62  อบต.ยาง
หัก ลําดับที่  303
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  มท 0804.5
/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน  2557
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  มท 0804.5
/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หน้า 62
   ลําดับที่ 303
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ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญ
เหตุ แผนปฏิบัติการ และให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ เชน น้ําทวม ภัยแล้ง ไฟไหม้ ลมพัด  แผนดิน
ไหว หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ฯลฯ คาใช้จายที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น     พ.ศ
. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 62  อบต.ยาง
หัก   ลําดับที่ 304 

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน  ค้อน เลื่อย ตะปู สังกะสี ไม้
ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร โถส้วม  เลื่อย คีม จอบ สวาน  เหล็ก
เส้น  เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ อางล้างมือ  ราวพาดผ้า  กบไส้
ไม้ ขวานน เสียม สิ่ว ฯลฯ 
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 70,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่ สาย
ไมล ยางนอก  ยางใน รถบรรทุกน้ํา น้ํามันเบรก หัว
เทียน สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอ
ลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจาร
บี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับรถสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เสื้อ , กางเกง , ถุง
มือ,เข็มขัด, หมวก, รองเท้า, ถุงเท้า,หน้ากาก,เครื่องแบบ ,ชุด อป
พร. ฯลฯ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน  ลูกบอลดับ
เพลิง  ถังดับเพลิง  ฯลฯ  ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

วัสดุสนาม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสนาม  เชน  เต็นทนอน เต็นทสนาม  ถุง
นอน  เข็มทิศ  เปล  เตียงสนาม  ฯลฯ  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,122,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,712,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,712,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  5
  อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัด
สรร  280,000  บาท และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป   870,000  บาท  
1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม จํานวน  1
   อัตรา       
2) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ  จํานวน  1   อัตรา  
   
 3)  ครู ระดับ  คศ. 1 จํานวน  3   อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา   ศาสนา  วัฒนธรรม  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวด
ภาษีจัดสรร)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  4
  อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร) 
 1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
 2)ผู้ดูแลเด็ก         จํานวน  1  อัตรา   
 3) คนงานทั่วไป          จํานวน  1  อัตรา
 4) นักการภารโรง/แมครัว       จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร)  
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งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบล ยางหัก เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง/เปิดซอง  ตรวจการจ้าง  คณะกรรมการสอบคัด
เลือก  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็น   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจําซึ่งมี สิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบาริการตางๆ  ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอองคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก เชน คาจ้างเหมา  รถ รับ-สง เด็กเล็ก ของ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.  ยางหัก  มาเรียน ที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
. ยางหัก  คาถายเอกสาร เข้าเลมเอกสาร,หนังสือ,คาซักฟอก,คา
กําจัดสิ่งปฏิกูล,ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต,จัดทําเว็บไซต, คาจ้างตัด
ผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ ,คาเชาทรัพยสิน,คาติดตั้งประปา,คา
ธรรมเนียมตางๆ,คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทางวิทยุกระจาย
เสียง  โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตางๆ จัดทําข้อมูลด้านการศึกษา ทํา
ความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดทําอาหาร  การป้องกันโรค
ตางๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ  ฯลฯ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการอนุญาต
และมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองคการบริหารสวน
ตําบลและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะและคาลงทะเบียน
ตางๆ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทาง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ของกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก  เชน เครื่อง
พิมพดีด  โต๊ะ เก้าอี้   คอมพิวเตอร ฯลฯ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,327,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,572,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบัณฑิตน้อบ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตางๆฯลฯ ในการจัดงานวันบัณฑิตน้อยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  อบต. ยางหัก    อบต
. ยางหัก หน้า 75  ลําดับที่  366
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โครงการพิธีไหว้ครูประจําปีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ฯลฯ ในการจัดงานพิธีไหว้ครูประจําปี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  อบต. ยาง
หัก    หน้า 75    ลําดับที่  370

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 350,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ยางหักหรือสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลยาง
หัก เชน  
-สําหรับเด็กปฐมวัย คาอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 20 บาทตอ
คน จํานวน  245  วัน  
-สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี) คาจัดการเรียนการสอน เด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
-สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี) คาหนังสือ อัตราคนละ 200
 บาท/ปี คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ  200 บาท/ปี คาเครื่อง
แบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อัตราคนละ 430 บาท/ปี
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง 
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(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑและวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้
จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2551
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลัก
เกณฑและวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้
จายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.  ยางหัก หน้า 72
   ลําดับที่  354

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้นอกสถานที่ จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการทัศนศึกษาสร้างเสริมพัฒนาการ
เด็กนอกสถานที่ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.  ยาง
หัก เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้
จายในพิธีเปิด-ปิด  และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกอปท.พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  อบต. ยาง
หัก    หน้า 74  ลําดับที่  362
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วันเด็กแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติภายในตําบลยางหัก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาของ
รางวัล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่
เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้   เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)    อบต.  ยาง
หัก หน้า 71    ลําดับที่  348

ค่าวัสดุ รวม 1,985,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานและอุปกรณตางๆของกองการ
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน กระดาษ  สมุดประวัติเด็ก ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ธง
ชาติ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า เบรกเกอร สาย
อากาศ,เสาอากาศ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม, ลําโพง} สปอตไลท,หัวแร้งไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแส
ไฟฟ้า,   รีซีสเตอร, ดอกลําโพง ,แผงวงจร,เครื่องบรรจุไฟฟ้า, แผง
บังคับทางไฟ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว  เครื่องใช้สําหรับกองการ
ศึกษา ศาสนาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน แปรง ไม้
กวาด เครื่องบดอาหาร  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ําร้อน กระติก
น้ําแข็ง  ที่นอน  ถาด มีด ฯลฯ 

คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,730,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อนมให้แกนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก  อัตราจัดสรรคน
ละ 7.37บาท ตอวัน  (สังกัด สพฐ. รัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน 260
 วัน และสังกัด ศพด. ของ อบต.รัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน 260
 วัน)  ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)  เป็น
เพียงราคาจัดสรรตามหลักเกณฑที่ได้ทําความตกลงกับสํานักงบ
ประมาณ  จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริมการปกครองท้องถิ่น
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ. 2562

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

5. ประเภทวัสดุกอสร้าง  (330600)  
ตั้งไว้   40,000    บาท 
เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน  ค้อน เลื่อย ตะปู สังกะสี ไม้
ตางๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร โถส้วม ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 สําหรับรถยนตสวนกลาง รถกระเช้าซอมไฟฟ้า  ฯลฯ    
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาฆาเชื้อ
โรค แอลกอฮอล  ตู้ยาสามัญ              ประจําบ้าน  ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรต้นกล้าพันธุไม้สําหรับใช้ในการ
เพาะปลูก บํารุงรักษา ประดับตกแตงสถานที่ราชการและสวน
สาธารณะ เชน พันธุพืช วัสดุเพาะชํา ปุย กระถางต้นไม้ สปริงเก
ลอร เคียว หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ จอบ สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผน
ดิสก โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา เชน   หุนแบบจําลอง
ภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่น
พลาสติก  ฯลฯ  

วัสดุดนตรี จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
ดนตรี  เชน  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  อังกะลุง  กลอง  เชน  กลองสอง
หน้า   ฯลฯ

วันที่พิมพ : 22/4/2564  11:56:42 หน้า : 58/106



วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่นๆ  เชน  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงานและบริการ
ประชาชน 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

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

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหารสวน
ตําบลยางหัก 

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  องคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท

3. ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว้      10,000   บาท 
 เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทในการติดตอราชการ 

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน การติดตอสื่อ
สารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต
รายเดือน  เว็บไซต  
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งบลงทุน รวม 305,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  2  บาน  จํานวน  1  ตู้ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ  2  บาท  ตู้
ละ 5,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1.บานเลื่อนกระจก  2  ประตู

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักาษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 300,000 บาท

เเพื่อจายเป็นคาปรับปรุงและบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสร้าง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางหัก 

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

อุดหนุนคาใช้จายโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 3,450,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกนักเรียนกลุมโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รัฐบาลจัด
สรร อัตรามื้อละ  20 บาทตอคน จํานวน  200 วัน จะเบิกจายตอ
เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 760,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนหรือคาป่วยการให้แกอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคา
ป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหาร
สวนตําบลยางหักอื่นๆ  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก เชน  คาจ้างเหมาบริการผู้ดูแลหรือทํา
ความสะอาดสถานที่ราชการ  อาคารสถานที่ราชการ พื้นที่
สาธารณะประโยชนในความรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบล
ยางหัก  สํารวจจํานวนสุนัขแมว ,บริการฉีวัคซีนสุนัขแมว ,บันทึก
ข้อมูลทะเบียนสุนัขแมว   ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 22/4/2564  11:56:42 หน้า : 62/106



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมและรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค
ป้องกันโรคเอดส  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายาน
พาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ  พ.ศ. 2523 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  56  ลําดับที่  273
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โครงการอบรมและรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ ฯ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าหรือโครงการสัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธาน
ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารีฯ  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คา
วัคซีน  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่  มท.0810.2 ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม  2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2560
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  56  ลําดับที่  272
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ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด  อุบัติขึ้นใหม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค
ป้องกันโรคอุบัติขึ้นใหม เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายาน
พาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ  พ.ศ. 2523 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)            เพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 1 อบต. ยางหัก หน้า 21ลําดับที่  85
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อบรมอาสาสมัครบริบาลประจําองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลประจําองคการบริหารสวนตําบลยางหัก  เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คา
ใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
  หน้า  21  ลําดับที่  86
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ค่าวัสดุ รวม 320,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เชน ถัง
ขยะ ,แปรง ,น้ํายาดับกลิ่น, ไม้กวาด, กระทะไฟฟ้า หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า,จานรอง,แก้วน้ํา,ถาด,ถัง,ผ้าปูที่นอน,ถังแก๊ส, กระติกน้ํา
ร้อน ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ,มุ้ง,กระติกน้ําเย็น ผ้าคลุมโต๊ะและ
เก้าอี้  ฯลฯ 
     1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
     2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทน้ํายาเคมี
ที่ใช้ในกิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดตอตางๆ เชน ถุงมือ ผ้า
ปิดจมูก เคมีภัณฑวัคซีนป้องกันโรคตางๆ คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้า
ประเภทรายจายนี้ 

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เสื้อ , กางเกง , ถุง
มือ,เข็มขัด, หมวก, รองเท้า, ถุงเท้า,หน้ากาก,เครื่องแบบ ,ชุด อป
พร. ชุดตางๆ  ฯลฯ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 160,000 บาท

ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน   (610200)   
  รวม  160,000 บาท 
1.1 เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน    ตั้ง
ไว้  160,000 บาท  
  เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้หมูบ้านหรือชุมชนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมหรือการบริการสาธารณสุขมูลฐานตางๆ ทั้ง 8 หมู
บ้าน  หมูบ้านละ 20,000  บาท  ในเขตตําบลยางหัก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า  56    ลําดับ
ที่     274
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนแก้ไขปญหาครัวเรือนยาก
จนแบบบูรณาการ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชนและแก้ไขปญหาครัวเรือนยากจน
บบบูรณาการ  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายาน
พาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่  อปท. พ.ศ. 2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  58  ลําดับที่  281
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วันผู้พิการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเข้ารวมงานวันผู้พิการหรือจัดอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  เชน  คาอาหารวางและน้ําดื่ม  คา
อาหาร  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คาป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  คาจ้างเหมายานพาหนะ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่  อปท. พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  58  ลําดับที่  280
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,157,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,352,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,352,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล     จํานวน  3
  อัตรา
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)      
1) ผู้อํานวยการกองชาง                      จํานวน   1  อัตรา
2) นายชางโยธา         ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน    จํานวน   1
  อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ      ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน 
        จํานวน   1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองชาง  (ตั้ง
จายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 490,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร)
1.ผู้ชวยนายชางโยธา    จํานวน  1  อัตรา
2.ผู้ชวยชางเขียนแบบ    จํานวน  1  อัตรา
2.คนงานทั่วไป           จํานวน  2  อัตรา 
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร)

งบดําเนินงาน รวม 2,805,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

     เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชน คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง/เปิดซอง  ตรวจการจ้าง  คณะกรรมการสอบ           คัด
เลือก  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง   ในการทําหน้าที่ตรวจสอบ และคํานวณราคาวัสดุของงาน
กอสร้างตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 
พ.ศ. 2547   

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจาย
คาเชาบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ. 2562  
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,980,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 100,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเป็นคาจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก  เชน คาธรรมเนียม  คาจ้างรังวัด
ที่ดิน คาจ้างเหมาบริการ คาโฆษณาเผยแพร คาเชาทรัพยสิน คา
ถายเอกสาร เข้าเลมเย็บคาทําป้ายประชาสัมพันธ   คาบริการ
ล้าง อัดรูป คาจ้างเหมาแบกสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก และ
คาจ้างทําของ คาจัดทําแผนตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ
คาจัดทําเอกสารแผนพับ คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน  การ
จัดทําผังเมืองรวม การวางผังชุมชน ฯลฯ  คาบริการอื่น ๆ ที่จํา
เป็น และเข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

2.ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    
              รวม       10,000       บาท
.   2.1คารับรองในการประชุมคณะกรรมการ           ตั้ง
ไว้      10,000        บาท
  เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมูบ้านระดับตําบล 
เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ตั้งจายจากเงินรายได้
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับ พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง และ ผู้ที่ได้รับการอนุญาต
และมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองคการบริหารสวน
ตําบลและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะและคาลงทะเบียน
ตาง ๆ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องกับการเดินทาง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,800,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหักให้ใช้งานได้    เชน เครื่อง
พิมพดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร  หอกระจายขาว  เสียงตาม
สาย  ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย อาคารตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบล   ไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ประปา โทรศัพท ถังเก็บน้ําฝน สระน้ํา ฝายน้ํา
ล้น  อาคารเอนกประสงค ถนน ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 555,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แผนป้ายสํานัก
งาน แผนป้ายจราจร ธงชาติ  แบบพิมพตาง ๆ เครื่องเขียน ฯลฯ 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ สําหรับ
กิจการของ อบต. และปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะเขตตําบลยางหัก  

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน  ค้อน เลื่อย ตะปู สังกะสี ไม้
ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร โถส้วเลื่อย คีม จอบ สวาน  เหล็ก
เส้น  เครื่องวัดขนาดเล็ก  ตลับเมตร ลูกดิ่ง  ทอน้ําบาดาล  ทอน้ํา
และอุปกรณประปา ทอตางๆ อางล้างมือ  ราวพาดผ้า  กบไส้
ไม้ ขวานน เสียม สิ่ว ฯลฯ ม  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่  สาย
ไมล ยางนอก  ยางในรถยนต น้ํามันเบรก 
หัวเทียน  สัญญาณไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไฟกระพริบ  กรวย
จราจร ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 สําหรับรถยนตสวนกลาง รถกระเช้าซอมไฟฟ้า  ฯลฯ       

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร ฟิวเจอรบอรด, สี , ฟิลม  ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อความปลอดภัยสําหรับเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอมแซมถนน และปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ เชน เสื้อสะท้อนแสง ชุดป้องกันไฟฟ้า  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก  แผน
ดิสก กระดาษตอเนื่อง อุปกรณบันทึกข้อมูล เมนบอรด แป้น
พิมพ เม้าส โปรมแกรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือ
แกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ฯลฯ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,452,000 บาท
งบลงทุน รวม 5,452,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 652,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 652,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อครุภัณฑกีฬา  เครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง จํานวน 4 แหง  ตั้งไว้   652,000  บาท (ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป) 
 1.1 บริเวณศาลาเอนกประสงค หมูที5่ บ้านไทยประจัน  ติดตั้ง
เครื่องออกกําลังกาย   จํานวน  8  ตัว
 1.2  บริเวณศาลาเอนกประสงคบ้านยางคู หมูที่  6 บ้านยาง
คู  ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย จํานวน 8 ตัว
 1.3  บริเวณศาลาเอนกประสงคหมู 2 บ้านตากแดด  ติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกาย จํานวน 8  ตัว  
 1.4 บริเวณศาลาเอนกประสงค หมู 3 บ้านทายาง  ติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกาย จํานวน 8  ตัว  
            แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยาง
หัก  หน้า  ลําดับที่  หน้า  80 ลําดับที่  17
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,800,000 บาท
อาคารตาง ๆ

กอสร้างบ้านพักข้าราชการ จํานวน 500,000 บาท

กอสร้างบ้านพักข้าราชการ จํานวน 1 หลังตามแบบที่ อบต
.กําหนด จํานวน  500,000   บาท   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) อบต.ยางหัก  หน้า  49 ลําดับที่  249

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุ จํานวน 400,000 บาท

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุ จํานวน 1 หลัง  
 ตามแบบที่อบต.กําหนด จํานวน  400,000  บาท แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่  1   อบต.ยาง
หัก  หน้า  19 ลําดับที่  84

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต สายอนามัย - อางเก็บ
น้ําพุไทร  หมู  1 บ้านวังปลาชอน ต. ยางหัก องปากทอ จ.  ราชบุรี

จํานวน 500,000 บาท

  กอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต สายอนามัย - อางเก็บน้ําพุ
ไทร  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ระยะ
ทาง 200.00  เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา 1,000  ตารางเมตร  หมู 1 บ้านวังปลาชอน ต.ยางหัก อ.ปาก
ทอ  จ. ราชบุรี  จํานวนงบประมาณ  500,000  บาท  ตาม
แบบ  อบต. กําหนด (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก  หน้า  26  ลําดับ
ที่  116
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2.  โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต  สายฟารมแพะ - 
อางเก็บน้ําบ้านตากแดด หมู 2 บ้านตากแดด  ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ
. ราชบุรี

จํานวน 500,000 บาท

กอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต สายฟารมแพะ – อางเก็บบ้าน
ตากแดด   ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ระยะ
ทาง  250.00  เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อย
กวา 1,000   ตารางเมตร  หมู 2 บ้านตากแดด ต.ยางหัก อ.ปาก
ทอ  จ. ราชบุรี  จํานวนงบประมาณ  500,000 บาท  ตาม
แบบ อบต.กําหนด (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  อบต.ยาง
หัก หน้า 1 ลําดับที่  2 

3.โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต  ซอยเขาหัวเราะ  หมู 
3 บ้านทายาง ต.ยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

จํานวน 500,000 บาท

3.โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต ซอยเขา
หัวเราะ  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร ระยะทาง  200.00
  เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 1,000
   ตารางเมตร  หมู 3  บ้านทายาง  ต.ยางหัก อ.ปากทอ  จ
. ราชบุรี  จํานวนงบประมาณ  500,000  บาท  ตามแบบ  อบต
. กําหนด (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561 – 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1  อบต.ยางหัก หน้า 3  ลําดับ
ที่   8

4. โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีตซอยพุหวาย  หมู 4 
บ้านหินสี                 ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ.  ราชบุรี

จํานวน 500,000 บาท

กอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต ซอยพุหวาย    ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง  250.00  เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 1,000   ตารางเมตร  หมู 4
   บ้านหินสี  ต.ยางหัก อ.ปากทอ  จ. ราชบุรี  จํานวนงบ
ประมาณ  500,000  บาท   ตามแบบ  อบต. กําหนด  (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หน้า 27
  ลําดับที่   126
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5. โครงการขยายเขตประปา (หนวยควบคุมไฟป่าบ้านไทยประจัน  
หมู 5  บ้านไทยประจัน ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

จํานวน 400,000 บาท

  ขยายทอเมนประปา (หนวยควบคุมไฟป่าบ้านไทยประจัน  ชนา
ดทอ  2  นิ้ว  ระยะทาง  3,500.00  เมตร หมูที่ 5  ต.ยางหัก อ
.ปากทอ  จ. ราชบุรี  จํานวนงบประมาณ  400,000  บาท   ตาม
แบบ  อบต. กําหนด  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)  แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  อบต.ยาง
หัก  หน้า  12 ลําดับที่  50

6. โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต  ซอยมะกอกทอง หมู 
6 บ้านยางคู         ต. ยางหัก  อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

จํานวน 500,000 บาท

กอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต ซอยมะกอกทอง    ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง  250.00  เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 1,000  ตารางเมตร   หมู 6
  บ้านยางคู   ต.ยางหัก อ.ปากทอ  จ. ราชบุรี  จํานวนงบ
ประมาณ  500,000  บาท ตามแบบ  อบต. กําหนด (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หน้า 39
 ลําดับที่   195

7. โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต  ซอยพุตะแบก  หมู 7 
บ้านห้วยศาลา ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ.  ราชบุรี

จํานวน 500,000 บาท

กอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต ซอยพุตะแบก   ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง  250.00  เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 1,000  ตารางเมตร   หมู 7
  บ้านห้วยศาลา   ต.ยางหัก อ.ปากทอ  จ. ราชบุรี  จํานวนงบ
ประมาณ  500,000  บาท   ตามแบบ  อบต. กําหนด  (ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หน้า 30
 ลําดับที่   142
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8. โครงการกอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต  ซอยพุสําโรง (ชวงที่ 
2 ) หมู 8  บ้านลานคา ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

จํานวน 500,000 บาท

กอสร้างถนนแอสฟลตติกคอนกรีต ซอยพุสําโรง (ชวงที่ 2 )  ขนาด
กว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง  250.00  เมตร หนา 0.05
  เมตร  หรือพื้นที่กอสร้างไมน้อยกวา 1,000  ตารางเมตร   หมู 8
  บ้านลานคา  ต.ยางหัก อ.ปากทอ  จ. ราชบุรี  จํานวนงบ
ประมาณ  500,000  บาท  ตามแบบ  อบต. กําหนด  (ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต.ยางหัก หน้า 31
 ลําดับที่   149
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 147,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 147,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการฝึกอาชีพและสงเสริมอาชีพให้แกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
สงเสริมอาชีพให้แกประชาชนยางหัก  เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ   คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายที่
จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (7)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 60  ลําดับที่  294
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โครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดหรือประชารัฐ รวมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
และหรือประชารัฐ รวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด  เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คา
ใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก  ที่ มท 0816.5
/ว 2726  ลงวันที่ 4  ธันวาคม  2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  อบต. ยางหัก หน้า  60
  ลําดับที่  292
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือโครงการตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
ใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใช้จาย
พิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  60  ลําดับที่  291
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ดนตรีไทย  ต้านภัยยาเสพติด จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการดนตรีไทยต้านภัยยา
เสพติด  เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายาน
พาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ
.2557  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
หัก หน้า 60  ลําดับที่  295
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พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม สงเสริม
พัฒนาผู้นํากลุมสตรีและครอบครัว เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  61  ลําดับที่  294
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

เข้าคายยุวชนตําบลยางหัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี จํานวน 30,000 บาท

2 โครงการเข้าคายยุวชนตําบลยางหัก ต้านภัยยาเสพติด   ตั้งไว้   
30,000  บาท  
เพื่อเป็นคาใช้จายในการเข้าคายยุวชนตําบลยางหัก  เชน  คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาที่พัก คายานพาหนะ  คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ
.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)             อบต. ยาง
หัก   หน้า 77   ลําดับที่  377
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แขงขันกีฬายางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด  ตําบลยางหัก อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 250,000 บาท

1.โครงการแขงขันกีฬาตําบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพติด” 
ประจําปี 2563 ตั้งไว้  250,000  บาท    เพื่อจายเป็นคาใช้จายใน
การจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล “ยางหักคัพ ต้านภัยยาเสพ
ติด”  ประจําปี 2562 ของเยาวชน, ประชาชน ฯลฯในเขตพื้นที่
ตําบลยางหัก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาของรางวัล คาตอบ
แทนผู้ตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)         อบต. ยาง
หัก  หน้า 77    ลําดับที่ 379
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จัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน กีฬาตางๆในระดับตําบล และอําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 20,000 บาท

4. โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดนัก
เรียน เยาวชน ประชาชน 
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น อําเภอปากทอ          ตั้งไว้  20,000
   บาท   
เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดนักเรียน เยาวชน ประชาชน องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอปากทอ  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ คาของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ  คาตอบแทนผู้
ตัดสิน ฯลฯ คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสง นักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยางหัก   หน้า 77
  ลําดับที่  380
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แชงขันกีฬาเยาวชนตําบลยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี จํานวน 30,000 บาท

1.3 โครงการแขงขันกีฬายุวชน เยาวชนตําบลยางหัก  ตั้ง
ไว้   30,000   บาท  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดแขงขันกีฬา
ประจําตําบลของยุวชน เยาวชน ในพื้นที่ตําบลยาง
หัก เชน                 คาป้ายประชาสัมพันธ  คาของรางวัล คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
 (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยางหัก   หน้า 77
    ลําดับที่  376
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

ประเภทวัสดุกีฬา  ตั้งไว้  40,000   บาท  
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุกีฬา เชน  ลูกฟุตบอล  ลูก
ปิงปอง ตะกร้อ ตาขายกีฬา นวม  เสาตาขาย  ไม้ตีปิงปอง ลูกแชร
บอล ลูกเทนนิส ฯลฯ สําหรับหมูบ้าน จํานวน 8 หมูบ้าน
1)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตาม

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 510,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการบรรพชาสามเณร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบรรพชาสามเณร  เชน คาจัด
สถานที่ พิธีเปิด/ปิด  คาป้ายประชาสัมพันธ   คาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)            อบต. ยาง
หัก     หน้า  76   ลําดับที่  375
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โครงการวันพอและวันแม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันพอหรือจัด
กิจกรรมวันแม เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด   คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) อบต. ยางหัก    หน้า 75
 ลําดับที่ 368

งานเดือนเก้า ผูกแขน  เรียกขวัญ ประเพณีข้าวหอของชาวไทย
กะเหรี่ยง

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้า  ผูก
แขนเรียกขวัญ กินข้าวหอของชาวไทย  เชื้อสายกะเหรี่ยง เชน คา
จัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)            อบต. ยาง
หัก   หน้า  76    ลําดับที่  374
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จัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมจัดกิจกรรมเชิดชูพระ
พุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย  ในวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหา
กษัตริย  เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬห
บูชา วันชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันจักกรี  วันสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหารช  วันที่ระลึก  วันคล้ายวันสวรรคต เป็น
ต้น  เชน  คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด  คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม  จัดนิทรรศการเผยแพรพระราช
ประวัติความเป็นมา  คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  อบต. ยาง
หัก    หน้า 76  ลําดับที่  371
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ประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ  การสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. 2559 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)    อบต. ยาง
หัก   หน้า 77    ลําดับที่  382

ประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุตําบลยางหัก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีสงกรานตและวันผู้สูง
อายุ เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564)  อบต. ยาง
หัก   หน้า   77   ลําดับที่  381
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ประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา และรณรงคงดเหล้า  เข้าพรรษา  เชน คาจัดสถานที่ พิธี
เปิด/ปิด  คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   อบต. ยาง
หัก   หน้า 76   ลําดับที่ 372  

สงเสนริมภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมผู้นําด้านภูมิปญญาท้อง
ถิ่น เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด  คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบต. ยาง
หัก     หน้า 77    ลําดับที่  378
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 540,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ตําบลยางหัก จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเทศกาลผลไม้ตําบล
ยางหัก สงเสริมอาชีพเกษตร และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ภายในดตําบล จัดหาสถานที่จําหนายผลิตภัณฑการเกษตร ให้แก
ประชาชนชาวยางหัก  เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ขัดงาน คาวัสดุ  คาใช้จาย
พิธีเปิด-ปิด คาใช้จายที่จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2552  มาตรา  67 (7)
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  69  ลําดับที่  338
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โครงการจ้างเหมาเครื่องจักร  ขุดลอกดินโคลนและวัชพืชในแหลงน้ํา จํานวน 200,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานการจ้างเหมาเครื่อง
จักร  มาขุดลอกดินโคลนและวัชพืชคางๆ    เชน  ผัก
ตบชวา  จอก แหน วัชพืชอื่นๆในแหลงน้ํา ที่กีดขวางทางน้ํา  และ
คาป้ายโครงการ  คาจ้างเหมา  คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่  อปท. พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 68   ลําดับที่  330
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โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  "ท้องถิ่น สร้างป่า  รักษ
น้ํา"

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “
ท้องถิ่น สร้างป่า รักษน้ํา” เชน  คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ คา
ยานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  68  ลําดับที่  335
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โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษทรัพยากรน้ํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การอนุรักษทรัพยากรน้ํา  ในการสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  ฝายต้น
น้ําลําธาร ฝายแม้ว การอนุรักษป่าต้นน้ํา เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาวัสดุ   คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่  1
  หน้า  25  ลําดับที่  101
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเพื่อสนองพระราชดําริฯ จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชเพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระขนิษฐาธิราขเจ้า ฯ  เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม                 คา
ใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ คายานพาหนะ คาใช้จาย
พิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  68  ลําดับที่  331
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โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นําเกษตรอินทรีย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
เกษตรอินทรียแกผู้นําเกษตรกร เกษตรกร สงเสริมการใช้ปุย
อินทรีย การใช้สารอินทรียกําจัดศัตรูพืช  เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1  อบ
ต. ยางหัก หน้า  25  ลําดับที่  101
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โคารงการอบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน  ลดปริมาณขยะ จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้
ภาวะโลกร้อน ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวด
ล้อม รณรงคการกําจัดขยะและลดปริมาณขยะ  เชน เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธี
เปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  68  ลําดับ
ที่  332
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สงเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ เชน   คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายาน
พาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า  68  ลําดับ
ที่  333
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรต้นกล้าพันธุไม้สําหรับใช้ในการ
เพาะปลูก บํารุงรักษา ประดับตกแตงสถานที่ราชการและสวน
สาธารณะ เชน พันธุพืช  วัสดุเพาะชํา ปุย กระถางต้นไม้ สปริงเก
ลอร เคียว หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ จอบ สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,060,000 บาท

งบกลาง รวม 14,060,000 บาท
งบกลาง รวม 14,060,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือบาดเจ็บ ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พรบ
. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในอัตรา ร้อยละ 5 ของคาจ้าง
พนักงานจ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ โดยปฏิบัติตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และกอต. ดวนที่สุด ที่ มท. 0809.5 /ว 9 ลงวัน
ที่   22  มกราคม 2557 และประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงาน  เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ตั้งจาย
จากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 9  ธันวาคม 2561  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างทั้งปี   เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชนตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กรณีประสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือสูญหาย (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,850,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีอายุ  60  ปีบริ
บูรณขึ้นไป  ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตอองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา  16  แหงพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,550,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการที่ขึ้นทะเบียนเพื่อขอ
รับเบี้ยความพิการตอ  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา 16 แหงพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑการจาย
เงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพให้แกผู้ป่วยเอดสที่แพทย
รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยูยากจนหรือถูก
ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้  โดยได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500  บาทตอเดือน (ตั้งจาย
จากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
เป็นการดําเนินการตามภารกิจถายโอน มาตรา  16  แหงพระราช
บัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548 

สํารองจาย จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้าในกรณีจําเป็น
หรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี โดยนําไปใช้
จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด้วยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2541 ข้อ 19  ตั้งไว้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและ
สาธารณภัย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟ
ป่า แผนดินถลม ฯลฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 3215 ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท. 0808.2/ว 4072
  ลงวันที่  15 กรกฎาคม  2559 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 200,000 บาท

          เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น (กบท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคํานวณ ตั้งจายในอัตราร้อยละ
หนึ่ง ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี และมิให้นํา
รายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน
มารวมคํานวณโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นที่ มท. 0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2561 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท. 0808.5/ว
 2305 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม  2561 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจาย 1,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,550,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  08:36:17 หน้า : 1/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบกลาง งบกลาง

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

160,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,850,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,000

สํารองจาย 1,200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,550,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงนายก/รองนายก

42,120 42,120

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

1,540,800 1,540,800

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินคาตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

42,120 42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 490,000 460,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 30,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

70,000 60,000

เงินเดือนพนักงาน 720,000 1,150,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 20,000 80,000

คาเบี้ยประชุม 100,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

100,000 150,000 70,000

คาเชาบ้าน 40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
 ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,452,000 2,402,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 120,000 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จ้าง

103,000 233,000

เงินเดือนพนักงาน 2,960,000 4,830,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 456,980 456,980

เงินประจําตําแหนง 210,000 294,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 135,000

คาเบี้ยประชุม 100,000

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

30,000 200,000 550,000

คาเชาบ้าน 90,000 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

30,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
 ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

คาจ้างเหมาบาริการ
ตางๆ  ที่เป็นประโยชน์
ตอองค์การบริหารสวน
ตําบล

70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่นและสงเสริมการ
เลือกตั้งระดับชาติ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

200,000 200,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

50,000 50,000

คาจ้างเหมาบาริการ
ตางๆ  ที่เป็นประโยชน์
ตอองค์การบริหารสวน
ตําบล

70,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

40,000 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่นและสงเสริมการ
เลือกตั้งระดับชาติ

400,000 400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เข้าคายยุวชนตําบลยาง
หัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

30,000

แขงขันกีฬายางหักคัพ 
ต้านภัยยาเสพติด  
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

70,000 80,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร

คาพวนพุม  พาน
ประดับ กรวยดอกไม้  
พวงมาลัย  ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  หรือ
พวงมาลา   คาของขวัญ 
 ของที่ระลึก คาโล  ใบ
ประกาศ  รวมถึงคาใช้
จายอื่นๆทีสามารถเบิก
ได้ในประเภทนี้ตามที่
กฎหมายกําหนด

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้ตําบลยางหัก

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

เข้าคายยุวชนตําบลยาง
หัก อ.ปากทอ จ. ราชบุรี

30,000

แขงขันกีฬายางหักคัพ 
ต้านภัยยาเสพติด  
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

250,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 350,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร

40,000 40,000

คาพวนพุม  พาน
ประดับ กรวยดอกไม้  
พวงมาลัย  ชอดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้  หรือ
พวงมาลา   คาของขวัญ 
 ของที่ระลึก คาโล  ใบ
ประกาศ  รวมถึงคาใช้
จายอื่นๆทีสามารถเบิก
ได้ในประเภทนี้ตามที่
กฎหมายกําหนด

20,000 20,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้ตําบลยางหัก

100,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  08:36:17 หน้า : 8/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันที่
ระลึกท้องถิ่นไทย

โครงการจ้างเหมาเครื่อง
จักร  ขุดลอกดินโคลน
และวัชพืชในแหลงน้ํา

200,000

โครงการดําเนินงานด้าน
การป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ  "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า  รักษ์น้ํา"

30,000

โครงการบรรพชา
สามเณร

30,000

โครงการบัณฑิตน้อบ 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
แพทย์ฉุกเฉิน

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันที่
ระลึกท้องถิ่นไทย

10,000 10,000

โครงการจ้างเหมาเครื่อง
จักร  ขุดลอกดินโคลน
และวัชพืชในแหลงน้ํา

200,000

โครงการดําเนินงานด้าน
การป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

150,000 150,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ  "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า  รักษ์น้ํา"

30,000

โครงการบรรพชา
สามเณร

30,000

โครงการบัณฑิตน้อบ 10,000

โครงการฝึกอบรมการ
แพทย์ฉุกเฉิน

80,000 80,000

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

120,000 120,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

150,000 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของ องค์การบริหาร
สวนตําบลยางหัก

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา

20,000

โครงการฝึกอาชีพและ
สงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชน

50,000

โครงการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดหรือ
ประชารัฐ รวมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด

20,000

โครงการพิธีไหว้ครู
ประจําปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000

โครงการวันพอและวัน
แม

20,000

โครงการวันสถาปนา 
อปพร.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของ องค์การบริหาร
สวนตําบลยางหัก

30,000 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา

20,000

โครงการฝึกอาชีพและ
สงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชน

50,000

โครงการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดหรือ
ประชารัฐ รวมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด

20,000

โครงการพิธีไหว้ครู
ประจําปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

5,000

โครงการวันพอและวัน
แม

20,000

โครงการวันสถาปนา 
อปพร.

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

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

350,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลเคลื่อนที่ให้
บริการประชาชน

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชเพื่อสนองพระ
ราชดําริฯ

100,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
แก้ไขปัญหาครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ

20,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

20,000 20,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

350,000

โครงการเสริมสร้างการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

20,000 20,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลเคลื่อนที่ให้
บริการประชาชน

10,000 10,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชเพื่อสนองพระ
ราชดําริฯ

100,000

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
แก้ไขปัญหาครัวเรือน
ยากจนแบบบูรณาการ

20,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

20,000

วันที่พิมพ์ : 21/8/2563  08:36:17 หน้า : 14/34



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ทางกฎหมาย

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้นําเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการออกหนวย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือ
โครงการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โคารงการอบรมให้
ความรู้ลดภาวะโลกร้อน 
 ลดปริมาณขยะ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

30,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ทางกฎหมาย

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ผู้นําเกษตรอินทรีย์

20,000

โครงการออกหนวย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000 10,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือ
โครงการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โคารงการอบรมให้
ความรู้ลดภาวะโลกร้อน 
 ลดปริมาณขยะ

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

งานเดือนเก้า ผูกแขน  
เรียกขวัญ ประเพณีข้าว
หอของชาวไทย
กะเหรี่ยง

150,000

จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ

50,000

จัดสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขัน กีฬาตางๆใน
ระดับตําบล และอําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

20,000

แชงขันกีฬาเยาวชน
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ  จังหวัดราชบุรี

30,000

ดนตรีไทย  ต้านภัยยา
เสพติด

17,000

ถนนปลอดภัยชวง
เทศกาลตางๆ

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่

80,000

ประเพณีลอยกระทง 150,000

ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุตําบลยางหัก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

งานเดือนเก้า ผูกแขน  
เรียกขวัญ ประเพณีข้าว
หอของชาวไทย
กะเหรี่ยง

150,000

จัดกิจกรรมวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และวันสําคัญของชาติ

50,000

จัดสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขัน กีฬาตางๆใน
ระดับตําบล และอําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

20,000

แชงขันกีฬาเยาวชน
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ  จังหวัดราชบุรี

30,000

ดนตรีไทย  ต้านภัยยา
เสพติด

17,000

ถนนปลอดภัยชวง
เทศกาลตางๆ

50,000 50,000

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้
นอกสถานที่

80,000

ประเพณีลอยกระทง 150,000

ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุตําบลยางหัก

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

30,000

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันสาธารณภัย

ฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคระบาด  
อุบัติขึ้นใหม

20,000

พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
และครอบครัว

30,000

วันเด็กแหงชาติ 30,000

วันผู้พิการ 10,000

สงเสนริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

30,000

สงเสริมการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

10,000

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมขุคลากรองค์
กรปกครองสวนท้องถิ่น

อบรมอาสาสมัคร
บริบาลประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

30,000

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันสาธารณภัย

100,000 100,000

ฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคระบาด  
อุบัติขึ้นใหม

20,000

พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
และครอบครัว

30,000

วันเด็กแหงชาติ 30,000

วันผู้พิการ 10,000

สงเสนริมภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น

30,000

สงเสริมการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

10,000

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมขุคลากรองค์
กรปกครองสวนท้องถิ่น

20,000 20,000

อบรมอาสาสมัคร
บริบาลประจําองค์การ
บริหารสวนตําบล

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,800,000 100,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 10,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 60,000 50,000

วัสดุสํารวจ 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 170,000 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 90,000 5,000

วัสดุสนาม

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

250,000 20,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,730,000

วัสดุการเกษตร 30,000 20,000

วัสดุกอสร้าง 100,000 40,000

วัสดุดนตรี 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 10,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 40,000

วัสดุอื่น 5,000

วัสดุการศึกษา 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม 280,000 2,180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 20,000 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 70,000 100,000 210,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 270,000 380,000

วัสดุสํารวจ 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000 195,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000 225,000 420,000

วัสดุสนาม 5,000 5,000

วัสดุกีฬา 40,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

270,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,730,000

วัสดุการเกษตร 50,000

วัสดุกอสร้าง 5,000 145,000

วัสดุดนตรี 15,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000 25,000

วัสดุสํานักงาน 200,000 290,000

วัสดุอื่น 5,000 10,000

วัสดุการศึกษา 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

30,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,000

คาไฟฟ้า 70,000

คาบริการไปรษณีย์

คาบริการโทรศัพท์ 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  
จํานวน  1  ชุด

ชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้
รับรอง  จํานวน 1 ชุด

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
 2  บาน  จํานวน  1  ตู้

5,000

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 
จํานวน 2 ตู้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค  จํานวน  2  เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ่่ค  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1 
 เครื่อง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

50,000 80,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 3,000 5,000

คาไฟฟ้า 220,000 290,000

คาบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

คาบริการโทรศัพท์ 17,000 27,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  
จํานวน  1  ชุด

8,000 8,000

ชุดโซฟาพร้อมเก้าอี้
รับรอง  จํานวน 1 ชุด

25,000 25,000

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 
 2  บาน  จํานวน  1  ตู้

5,000

ตู้เหล็กแบบ  2  บาน 
จํานวน 2 ตู้

11,000 11,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค  จํานวน  2  เครื่อง

44,000 44,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ่่ค  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1 
 เครื่อง

22,000 22,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์   
จํานวน  1  เครื่อง

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน  3  เครื่อง

อุปกรณ์อานบัตรเอนก
ประสงค์     จํานวน  2  
เครื่อง

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํา่ร้อนน้ําเย็น
ติดตั้งถังน้ําด้านบน  
แบบหัวจาย  2  ก็อก 
จํานวน  1  เครื่อง

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง

652,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
สายอนามัย - อางเก็บ
น้ําพุไทร  หมู  1 บ้านวัง
ปลาชอน ต. ยางหัก อง
ปากทอ จ.  ราชบุรี

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องพิมพ์เลเซอร์   
จํานวน  1  เครื่อง

2,600 2,600

เครื่องสํารองไฟฟ้า  
จํานวน  3  เครื่อง

17,400 17,400

อุปกรณ์อานบัตรเอนก
ประสงค์     จํานวน  2  
เครื่อง

1,400 1,400

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํา่ร้อนน้ําเย็น
ติดตั้งถังน้ําด้านบน  
แบบหัวจาย  2  ก็อก 
จํานวน  1  เครื่อง

8,000 8,000

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจ้ง

652,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

30,000 30,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
สายอนามัย - อางเก็บ
น้ําพุไทร  หมู  1 บ้านวัง
ปลาชอน ต. ยางหัก อง
ปากทอ จ.  ราชบุรี

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2.  โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  สายฟาร์ม
แพะ - อางเก็บน้ําบ้าน
ตากแดด หมู 2 บ้าน
ตากแดด  ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

3.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ซอยเขาหัวเราะ  หมู 3 
บ้านทายาง ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

4. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตซอยพุหวาย  
หมู 4 บ้านหินสี           
      ต. ยางหัก อ.ปาก
ทอ จ.  ราชบุรี

500,000

5. โครงการขยายเขต
ประปา (หนวยควบคุม
ไฟป่าบ้านไทยประจัน  
หมู 5  บ้านไทยประจัน 
ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ. 
ราชบุรี

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

2.  โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  สายฟาร์ม
แพะ - อางเก็บน้ําบ้าน
ตากแดด หมู 2 บ้าน
ตากแดด  ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

3.โครงการกอสร้างถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
ซอยเขาหัวเราะ  หมู 3 
บ้านทายาง ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

4. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตซอยพุหวาย  
หมู 4 บ้านหินสี           
      ต. ยางหัก อ.ปาก
ทอ จ.  ราชบุรี

500,000

5. โครงการขยายเขต
ประปา (หนวยควบคุม
ไฟป่าบ้านไทยประจัน  
หมู 5  บ้านไทยประจัน 
ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ. 
ราชบุรี

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

6. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  ซอยมะกอก
ทอง หมู 6 บ้านยางคู    
     ต. ยางหัก  อ.ปาก
ทอ จ. ราชบุรี

500,000

7. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  ซอยพุตะแบก 
 หมู 7 บ้านห้วยศาลา ต
. ยางหัก อ.ปากทอ จ.  
ราชบุรี

500,000

8. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  ซอยพุสําโรง 
(ชวงที่ 2 ) หมู 8  บ้าน
ลานคา ต. ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักาษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

300,000

อาคารตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

6. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  ซอยมะกอก
ทอง หมู 6 บ้านยางคู    
     ต. ยางหัก  อ.ปาก
ทอ จ. ราชบุรี

500,000

7. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  ซอยพุตะแบก 
 หมู 7 บ้านห้วยศาลา ต
. ยางหัก อ.ปากทอ จ.  
ราชบุรี

500,000

8. โครงการกอสร้าง
ถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  ซอยพุสําโรง 
(ชวงที่ 2 ) หมู 8  บ้าน
ลานคา ต. ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

500,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักาษาและปรับ
ปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

300,000

อาคารตาง ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างบ้านพักข้า
ราชการ

500,000

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุ 400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย

โครงการสํารวจและจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
ประจําป  2564

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์)ฏิบัต
 ิการรวมในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ อปท. พ.ศ
. 2560

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข
มูลฐาน

160,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

กอสร้างบ้านพักข้า
ราชการ

500,000

กอสร้างอาคารเก็บพัสดุ 400,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษาวิจัย

25,000 25,000

โครงการสํารวจและจัด
ทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  
ประจําป  2564

500,000 500,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์)ฏิบัต
 ิการรวมในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ อปท. พ.ศ
. 2560

30,000 30,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสนับสนุน
การบริการสาธารณสุข
มูลฐาน

160,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนคาใช้จาย
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

3,450,000

รวม 14,060,000 540,000 880,000 147,000 9,609,000 30,000 760,000 8,449,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
อุดหนุนคาใช้จาย
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

3,450,000

รวม 640,000 11,411,900 46,526,900
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