
 
 
 
 
 
 
  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก 

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
 



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

พื้นที่ 297.72 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,965 คน
ชาย 4,126 คน

หญิง 3,839 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหัก

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบ
ประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางหักอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอด
จนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 92,520,136.57 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 86,222,284.42 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 25,748,785.74 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 
บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 1,043,197.64 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 46,640,094.71 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 118,212.08 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 278,032.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 448,387.96 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 23,340.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,677,468.58 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 24,094,654.09 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 348,864.00 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 33,339,286.27 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 12,839,655.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,804,687.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,539,737.77 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,138,270.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,016,936.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 348,864.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,993,850.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 118,212.08 336,000.00 336,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

278,032.00 64,000.00 64,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 448,387.96 524,000.00 524,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 23,340.00 31,000.00 35,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 867,972.04 955,000.00 959,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,677,468.58 19,445,000.00 21,456,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,677,468.58 19,445,000.00 21,456,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 24,094,654.09 26,674,000.00 28,953,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,094,654.09 26,674,000.00 28,953,000.00

รวม 46,640,094.71 47,074,000.00 51,368,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,839,655.50 13,968,000.00 14,917,400.00

งบบุคลากร 8,804,687.00 12,410,100.00 11,504,900.00

งบดําเนินงาน 4,539,737.77 10,809,000.00 11,679,000.00

งบลงทุน 4,138,270.00 5,746,900.00 9,426,700.00

งบเงินอุดหนุน 3,016,936.00 3,640,000.00 3,840,000.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 500,000.00 0.00

รวมจายจากงบประมาณ 33,339,286.27 47,074,000.00 51,368,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,747,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,259,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,472,900

แผนงานสาธารณสุข 570,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 598,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,049,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 147,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 910,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,817,100

แผนงานการเกษตร 880,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,917,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,368,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,917,400 14,917,400
    งบกลาง 14,917,400 14,917,400

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 3,981,900 403,000 1,690,000 150,000 6,224,900
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,534,320 0 0 0 1,534,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,447,580 403,000 1,690,000 150,000 4,690,580

งบดําเนินงาน 2,555,000 0 560,000 0 3,115,000
    คาตอบแทน 320,000 0 180,000 0 500,000

    คาใช้สอย 1,170,000 0 110,000 0 1,280,000

    คาวัสดุ 780,000 0 260,000 0 1,040,000

    คาสาธารณูปโภค 285,000 0 10,000 0 295,000

งบลงทุน 351,900 0 25,800 0 377,700
    คาครุภัณฑ 351,900 0 25,800 0 377,700

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

รวม 6,918,800 403,000 2,275,800 150,000 9,747,600

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 599,000 599,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 599,000 599,000

งบดําเนินงาน 660,000 660,000
    คาตอบแทน 40,000 40,000

    คาใช้สอย 230,000 230,000

    คาวัสดุ 390,000 390,000

รวม 1,259,000 1,259,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 2,491,000 0 2,491,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,491,000 0 2,491,000

งบดําเนินงาน 440,000 2,677,000 3,117,000
    คาตอบแทน 160,000 0 160,000

    คาใช้สอย 280,000 520,000 800,000

    คาวัสดุ 0 2,045,000 2,045,000

    คาสาธารณูปโภค 0 112,000 112,000

งบลงทุน 0 214,900 214,900
    คาครุภัณฑ 0 114,900 114,900

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 0 3,650,000 3,650,000
    เงินอุดหนุน 0 3,650,000 3,650,000

รวม 2,931,000 6,541,900 9,472,900

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 410,000 410,000
    คาใช้สอย 130,000 130,000

    คาวัสดุ 280,000 280,000

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

รวม 570,000 570,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 408,000 0 408,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 408,000 0 408,000

งบดําเนินงาน 0 190,000 190,000
    คาตอบแทน 0 140,000 140,000

    คาใช้สอย 0 50,000 50,000

รวม 408,000 190,000 598,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร 1,632,000 1,632,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,632,000 1,632,000

งบดําเนินงาน 2,400,000 2,400,000
    คาตอบแทน 470,000 470,000

    คาใช้สอย 1,160,000 1,160,000

    คาวัสดุ 670,000 670,000

    คาสาธารณูปโภค 100,000 100,000

งบลงทุน 17,000 17,000
    คาครุภัณฑ 17,000 17,000

รวม 4,049,000 4,049,000

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 147,000 147,000
    คาใช้สอย 147,000 147,000

รวม 147,000 147,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 410,000 500,000 910,000
    คาใช้สอย 370,000 500,000 870,000

    คาวัสดุ 40,000 0 40,000

รวม 410,000 500,000 910,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 8,817,100 8,817,100
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 8,817,100 8,817,100

รวม 8,817,100 8,817,100

หน้า : 7/8



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบบุคลากร 150,000 0 150,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 150,000 0 150,000

งบดําเนินงาน 100,000 630,000 730,000
    คาใช้สอย 100,000 600,000 700,000

    คาวัสดุ 0 30,000 30,000

รวม 250,000 630,000 880,000

หน้า : 8/8



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,747,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,259,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 9,472,900

แผนงานสาธารณสุข 570,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 598,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,049,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 147,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 910,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 8,817,100

แผนงานการเกษตร 880,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,917,400

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,368,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  ๗) พ.ศ.  
๒๕๖๒  มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลยางหัก และ
โดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารสวนตําบลยางหัก

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เปนต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,368,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 51,368,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลยางหัก
อําเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 280.00 15.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 16,929.00 83,419.50 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 12,041.58 325,000.00 0.00 % 325,000.00
     ภาษีป้าย 22,090.00 22,736.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 39,299.00 118,212.08 336,000.00 336,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,250.00 1,210.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 69,684.00 265,522.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

12,400.00 11,300.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 83,334.00 278,032.00 64,000.00 64,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     คาเชาหรือบริการ 22,000.00 24,000.00 24,000.00 0.00 % 24,000.00
     ดอกเบี้ย 667,299.03 424,387.96 500,000.00 0.00 % 500,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 689,299.03 448,387.96 524,000.00 524,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 23,000.00 8,000.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 2,144.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 19,894.00 15,340.00 11,000.00 36.36 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 45,038.00 23,340.00 31,000.00 35,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 693,587.16 637,608.11 650,000.00 0.00 % 650,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,871,695.52 10,189,931.99 8,900,000.00 14.04 % 10,150,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,989,657.70 4,116,656.30 3,900,000.00 2.56 % 4,000,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 186,890.83 173,261.46 154,000.00 10.39 % 170,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,919,742.42 6,268,039.35 5,620,000.00 10.32 % 6,200,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 0.00 0.25 300.00 -66.67 % 100.00
     คาภาคหลวงแร 92,040.98 83,996.09 98,700.00 -13.88 % 85,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 52,504.87 34,580.43 52,000.00 -32.69 % 35,000.00
     เงินที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ 0.00 2,226.60 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

100.00 156,738.00 70,000.00 122.71 % 155,900.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 3,755.00 14,430.00 0.00 100.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,809,974.48 21,677,468.58 19,445,000.00 21,456,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 22,661,644.00 24,094,654.09 26,674,000.00 8.54 % 28,953,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 22,661,644.00 24,094,654.09 26,674,000.00 28,953,000.00
รวมทุกหมวด 43,328,588.51 46,640,094.71 47,074,000.00 51,368,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 51,368,000   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 524,000 บาท
คาเชาหรือบริการ จํานวน 24,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวารายได้คาเชา
ทรัพยสินเทากับปที่ผานมา
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ดอกเบี้ย จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารายได้
ดอกเบี้ยจะเทากับปที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 35,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาขายเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้างได้เทากับปที่ผานมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารายได้เบ็ด
เตล็ดได้มากกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,456,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 650,000 บาท

ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัดสรร
ให้เทากับปที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,150,000 บาท

ประมาณการไว้เมากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้มากกวาปที่ผานมา

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

ประมาณการไว้เมากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 170,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,200,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้มากกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาด้วยป่าไม้ จํานวน 100 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้น้อยกวาปที่ผานมา
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คาภาคหลวงแร จํานวน 85,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้น้อยกวาปที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้น้อยกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 155,900 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้มากกวาปที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวารัฐบาลจัด
สรรให้มากกวาปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 28,953,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,953,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทําประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา  เนื่องจาก
คาดวารัฐบาลจะอุดหนุนให้มากวาปที่ผานมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,745 76,083 160,000 6.25 % 170,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000 6,000 10,000 0 % 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,903,400 9,428,000 9,850,000 9.64 % 10,799,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,125,600 2,249,800 2,550,000 -1.96 % 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 67,000 90,000 0 % 90,000

เงินสํารองจาย 1,843,335 612,772.5 1,080,000 -16.67 % 900,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 408,000 9.88 % 448,300

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลยางหัก
อําเภอปากทอ    จังหวัดราชบุรี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

200,000 400,000 0 0 % 0

รวมงบกลาง 13,269,080 12,839,655.5 14,148,000 14,917,400
รวมงบกลาง 13,269,080 12,839,655.5 14,148,000 14,917,400
รวมงบกลาง 13,269,080 12,839,655.5 14,148,000 14,917,400

รวมแผนงานงบกลาง 13,269,080 12,839,655.5 14,148,000 14,917,400
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,368,000 1,325,040 946,260 -10.21 % 849,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 2,009,760 1,630,980 1,534,320
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,002,057 1,816,700 1,280,000 -6.25 % 1,200,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

89,220 84,000 90,000 13.33 % 102,000

เงินประจําตําแหนง 126,000 91,000 168,000 0 % 168,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 197,940 209,040 221,980 3.42 % 229,580

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 966,388 874,457 660,000 6.06 % 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 82,989 68,897 45,000 6.67 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,464,594 3,144,094 2,464,980 2,447,580
รวมงบบุคลากร 5,517,314 5,153,854 4,095,960 3,981,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 350,000 -42.86 % 200,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 20,000 0 % 20,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 50 % 30,000
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คาเชาบ้าน 39,000 6,000 40,000 25 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 2,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 41,400 8,400 450,000 320,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวนตําบล

0 130,135.84 200,000 0 % 200,000

จ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชน์ตอ  อบต. 137,364.35 0 0 0 % 0

จ้างเหมาผู้ดูแลสถานที่ราชการ/แมบ้าน 72,000 0 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,575 4,985 50,000 0 % 50,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น 0 0 300,000 -66.67 % 100,000

คาใช้จายเดินทางไปราชการ 72,272 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 60,120 250,000 -20 % 200,000

คาพวงมาลัย  ดอกไม้ พวงมาลา 1,000 0 0 0 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:51 หน้า : 4/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาพวนพุม  พานประดับ กรวยดอกไม้  
พวงมาลัย  ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  หรือ
พวงมาลา   คาของขวัญ  ของที่ระลึก คาโล 
 ใบประกาศ  รวมถึงคาใช้จายอื่นๆที
สามารถเบิกได้ในประเภทนี้ตามที่กฎหมาย
กําหนด

0 1,500 0 0 % 0

โครงการดําเนินงานด้านการปองกันและเชิด
ชูสถาบันพระมหากษัตริย์

0 0 90,000 -44.44 % 50,000

โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 0 0 0 100 % 200,000

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการเสริมสร้างปองกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติงาน

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการองค์การบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมาย 0 0 20,000 -100 % 0

นโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือจัดงานรัฐ
พิธี

93,275 0 0 0 % 0

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 6,300 0 0 0 % 0
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วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราช
ชนนี

7,228 0 0 0 % 0

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสุทิดา 
พระบรมราชินี

11,728 0 0 0 % 0

เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ขุคลากรองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 20,000 50 % 30,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 227,470.77 61,158.55 250,000 8 % 270,000

รวมค่าใช้สอย 633,213.12 257,899.39 1,240,000 1,170,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 106,863 103,763 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 15,000 12,160 20,000 50 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 24,828 27,056 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 8,060 41,640 100,000 50 % 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 99,122.77 106,172.7 200,000 25 % 250,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,915 10,755 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 133,640 103,530 170,000 -11.76 % 150,000

วัสดุอื่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 389,428.77 405,076.7 690,000 780,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 196,000.96 183,859.3 225,000 2.22 % 230,000
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,403.63 1,640.74 5,000 0 % 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 19,260 19,260 25,000 0 % 25,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 216,664.59 204,760.04 285,000 285,000
รวมงบดําเนินงาน 1,280,706.48 876,136.13 2,665,000 2,555,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ   จํานวน  6  ตัว 0 0 0 100 % 16,200

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  จํานวน  1  ตัว 0 5,000 0 0 % 0

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

ครุภัฯฑ์สํานักงาน  เครื่องปรับอากาศ  32,400 0 0 0 % 0

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  จํานวน  1  ชุด 0 7,890 0 0 % 0

เครื่องดูดฝุ่น  จํานวน  1  เครื่อง 0 0 6,000 -100 % 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 0 100 % 8,000

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

ตู้บานเลื่อน  จํานวน  2   ตู้ 0 0 0 100 % 10,000
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โต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้  จํานวน  3 
 ชุด

0 0 0 100 % 61,200

โต๊ะประชุม จํานวน  1  ชุด 0 0 0 100 % 114,500

โตีะทํางานเหล็ก 7  ลิ้นชัก  จํานวน 1  ตัว 0 6,500 0 0 % 0

แทนยืนพูด (โพเดียม)  จํานวน  2  แทน 0 0 12,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล     จํานวน  
1  ชุด

0 0 0 100 % 35,000

จอรับภาพแบบขาตั้ง จํานวน  1  ตัว 0 4,990 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จํานวน  2  
เครื่อง 

0 0 19,000 -100 % 0

เครื่องทํานําร้อนน้ําเย็นติดตั้งถังน้ําด้านบน  
แบบหัวจาย  2  ก็อก จํานวน  1  เครื่อง

0 7,390 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน  2  เครื่อง 44,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล 
 จํานวน  1  เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน 3 เครื่อง

0 0 0 100 % 66,000
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เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  1  เครื่อง 

0 22,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์  แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  จํานวน  1  เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
จํานวน  2  ชุด

0 0 0 100 % 15,000

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ และ เครื่องพิมพ์แบบ
ฉีดหมึก จํานวน 2 เครื่อง

17,500 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์   จํานวน  1  เครื่อง 0 2,600 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จํานวน 
1 ชุด

0 0 0 100 % 26,000

อุปกรณ์อานบัตรเอนกประสงค์ จํานวน   2  
เครื่อง

0 0 1,400 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 9,160 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 133,060 56,370 117,900 351,900
รวมงบลงทุน 133,060 56,370 117,900 351,900
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

0 30,000 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์)ฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนและ         
 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น                    
 อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี ประจําปีงบ
ประมาณ  2565        
            

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน

30,000 0 0 0 % 0

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชนและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากทอ  
จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 30,000 30,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,961,080.48 6,116,360.13 6,908,860 6,918,800
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 376,100 7.15 % 403,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 376,100 403,000
รวมงบบุคลากร 0 0 376,100 403,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 376,100 403,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 90,360 192,360 759,700 -13.12 % 660,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 30,000 0 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 231,060 242,400 257,000 5.84 % 272,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 595,620 621,120 652,000 3.68 % 676,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 43,560 24,540 28,000 -64.29 % 10,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 960,600 1,080,420 1,768,700 1,690,000
รวมงบบุคลากร 960,600 1,080,420 1,768,700 1,690,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

99,650 0 100,000 0 % 100,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาเชาบ้าน 12,500 32,500 40,000 0 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 14,100 25,000 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 126,250 57,500 180,000 180,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นประโยชน์
ตอ  อบต. 

13,824 0 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวนตําบล

0 3,888 0 0 % 0

คาจ้างเหมาบริการตางๆที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวนตําบลยางหัก

0 0 40,000 -25 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 13,574 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศและนอกราชอาณาจักร

0 13,568 40,000 0 % 40,000

โครงการออกหนวยบริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

0 0 10,000 0 % 10,000

หนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 2,160 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 8,215 12,400 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 37,773 29,856 120,000 110,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 42,385 48,781 70,000 0 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 88,270 179,840 180,000 5.56 % 190,000

รวมค่าวัสดุ 130,655 228,621 250,000 260,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 0 5,019 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 5,019 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 294,678 320,996 560,000 560,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  จํานวน  4  ตัว 0 0 0 100 % 10,800

เครื่องทําลายเอกสารแบบตัดตรง จํานวน 1 
 เครื่อง

0 0 19,300 -100 % 0
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ตู้เหล็ก  2  บาน  จํานวน  2  ตู้ 11,000 0 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ  2 บาน  
จํานวน  2  ตู้

0 0 10,000 -100 % 0

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์จํานวน  1  เครื่อง 23,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จํานวน  2  
เครื่อง

0 44,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์จํานวน   1  เครื่อง 15,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จํานวน 1  เครื่อง 0 0 0 100 % 15,000

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง 4,290 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  3  เครื่อง 0 17,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 53,290 72,100 29,300 25,800
รวมงบลงทุน 53,290 72,100 29,300 25,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,308,568 1,473,516 2,358,000 2,275,800
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 178,800 -16.11 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 178,800 150,000
รวมงบบุคลากร 0 0 178,800 150,000

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 178,800 150,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,269,648.48 7,589,876.13 9,821,760 9,747,600

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 140,000 5 % 147,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -8.33 % 22,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 360,000 2.78 % 370,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 584,000 599,000
รวมงบบุคลากร 0 0 584,000 599,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

8,400 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 8,400 0 30,000 40,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ประจําองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 70,945 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันไฟป่าและหมอกควัน

0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝ่ายพลเรือน ของ องค์การ
บริหารสวนตําบลยางหัก

0 0 30,000 133.33 % 70,000

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

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ 0 1,260 50,000 0 % 50,000

ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ 9,715 0 0 0 % 0

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการ
ปองกันสาธารณภัย

0 7,500 80,000 -62.5 % 30,000
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ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหารสาวนตําบลยางหัก

0 0 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 9,715 79,705 220,000 230,000
ค่าวัสดุ

วัสดุกอสร้าง 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 11,200 0 80,000 75 % 140,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 80,889.32 62,292 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 20,000 150 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุสนาม 0 3,990 5,000 100 % 10,000

วัสดุจราจร 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 92,089.32 66,282 300,000 390,000
รวมงบดําเนินงาน 110,204.32 145,987 550,000 660,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

เครื่องเป่าลมดับไฟป่า  จํานวน  20  เครื่อง 100,000 0 0 0 % 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ทอดูดน้ําดับเพลิงตัวหนอน 12,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,000 0 0 0
รวมงบลงทุน 112,000 0 0 0

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 222,204.32 145,987 1,134,000 1,259,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 222,204.32 145,987 1,134,000 1,259,000

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,155,881 1,189,550 1,500,000 6.67 % 1,600,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินวิทยฐานะ 0 24,500 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 432,000 439,097 710,000 0.7 % 715,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 48,000 50,817 95,000 -3.16 % 92,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,635,881 1,703,964 2,389,000 2,491,000
รวมงบบุคลากร 1,635,881 1,703,964 2,389,000 2,491,000
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งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 70,000 0 % 70,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 69,300 44,400 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าตอบแทน 69,300 44,400 160,000 160,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวนตําบลยางหัก

0 0 130,000 -23.08 % 100,000

คาจ้างเหมาบาริการตางๆ  ที่เป็นประโยชน์
ตอองค์การบริหารสวนตําบล

0 3,500 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 5,460 14,100 80,000 0 % 80,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 12,250 8,948.7 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 17,710 26,548.7 310,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 87,010 70,948.7 470,000 440,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้โพลีแถว  4    ที่นั่ง  จํานวน  4 ตัว 19,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,600 0 0 0
รวมงบลงทุน 19,600 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,742,491 1,774,912.7 2,859,000 2,931,000
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการบัณฑิตน้อย 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการพิธีไหว้ครูประจําปีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 235,050 350,000 8.57 % 380,000

ทัศนศึกษานอกสถานที่ 0 0 80,000 0 % 80,000
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ทัศนศึกษาสร้างเสริมพัฒนาการเด็กนอก
สถานที่ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก 
อบต. ยางหัก 

32,448 0 0 0 % 0

พิธีไหว้ครูประจําปี  ศพด. อบต. ยางหัก 450 0 0 0 % 0

สนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา 258,130 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 291,028 235,050 450,000 520,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,544 35,878 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 7,850 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 16,152 7,910 1,760,000 0 % 1,760,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,166,413.94 1,444,219.36 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 0 0 20,000 100 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,700 12,476 20,000 0 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 47,740 48,850 50,000 0 % 50,000

วัสดุการศึกษา 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุสนาม 0 0 50,000 -40 % 30,000
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วัสดุดนตรี 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 1,292,399.94 1,549,333.36 2,045,000 2,045,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 42,752.35 30,579.46 70,000 0 % 70,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 2,000 0 % 2,000

คาบริการโทรศัพท์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 16,552.9 15,279.6 30,000 0 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 59,305.25 45,859.06 112,000 112,000
รวมงบดําเนินงาน 1,642,733.19 1,830,242.42 2,607,000 2,677,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  จํานวน   2  ตัว 0 0 0 100 % 5,400

เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน  จํานวน  1 
 เครื่อง

0 0 46,100 -100 % 0

ตู้เหล็ก  2   บาน 0 0 0 100 % 5,700

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  2  บาน  จํานวน  
1  ตู้ 

0 4,800 0 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ  2  บาน 
จํานวน  4  ตู้

0 0 0 100 % 20,000
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โต๊ะทํางานเหล็ก  7  ลิ้นชัก  จํานวน  2  ตัว 0 0 0 100 % 15,000

พัดลมติดผนัง 0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทําน้ําร้อนน้ําเย็น ติดตั้งถังด้านบน 
แบบหัวจาย 3 ก๊อก จํานวน 1 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 16,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 100 % 46,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โนีตบุ๊ค  สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ 8,790 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 4 เครื่อง 0 0 0 100 % 22,800

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  บริเวณ
อาคาร ศพด. อบต. ยางหัก  จํานวน 1 ชุด

0 0 137,900 -100 % 0

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณอาคาร
ห้องสมุดชุมชน  องค์การบริหารสวนตําบล
ยางหัก  จํานวน 1 ชุด

0 0 120,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 24,790 4,800 342,000 114,900
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 300,000 -66.67 % 100,000

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

192,700 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักาษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

0 35,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 192,700 35,000 300,000 100,000
รวมงบลงทุน 217,490 39,800 642,000 214,900

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 3,075,072 0 0 0 % 0

อุดหนุนคาใช้จายโครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

0 2,986,936 3,450,000 5.8 % 3,650,000

รวมเงินอุดหนุน 3,075,072 2,986,936 3,450,000 3,650,000
รวมงบเงินอุดหนุน 3,075,072 2,986,936 3,450,000 3,650,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,935,295.19 4,856,978.42 6,699,000 6,541,900
รวมแผนงานการศึกษา 6,677,786.19 6,631,891.12 9,558,000 9,472,900
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

โครงการอบรมและรณรงค์ปองกันโรคเอดส์ 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการอบรมและรณรงค์ปองกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้า หรือโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
ฯ

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ฝึกอบรมให้ความรู้ปองกันโรคระบาด  อุบัติ
ขึ้นใหม

0 0 20,000 -25 % 15,000

สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

450 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 450 0 180,000 130,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุงานบ้านงานครัว 0 16,320 30,000 -50 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 200,300 249,350 270,000 -7.41 % 250,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 4,560 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 200,300 270,230 320,000 280,000
รวมงบดําเนินงาน 200,750 270,230 500,000 410,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

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

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

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการจัดกิจกรรม การบริการ
สาธารณสุขมูลฐานตางๆ

0 0 160,000 0 % 160,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 160,000 160,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 160,000 160,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 318,750 270,230 660,000 570,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:51 หน้า : 26/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมแผนงานสาธารณสุข 318,750 270,230 660,000 570,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 230,000 5.22 % 242,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 154,000 3.9 % 160,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 7,000 -14.29 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 391,000 408,000
รวมงบบุคลากร 0 0 391,000 408,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 391,000 408,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 150,000 -6.67 % 140,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 150,000 140,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง          
  สวนท้องถิ่น

0 0 20,000 100 % 40,000

วันผู้พิการ 0 0 10,000 0 % 10,000

วันผู้พิการ 540 0 0 0 % 0

สงเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 540 0 60,000 50,000
รวมงบดําเนินงาน 540 0 210,000 190,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 540 0 210,000 190,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 540 0 601,000 598,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 419,829 466,740 507,796 55.57 % 790,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,693 14,340 30,000 0 % 30,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 456,602 340,057 550,000 27.27 % 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 59,806 45,312 80,000 -12.5 % 70,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 953,930 866,449 1,209,796 1,632,000
รวมงบบุคลากร 953,930 866,449 1,209,796.08 1,632,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 57,600 100,000 0 % 100,000

คาเบี้ยประชุม 0 0 100,000 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000 0 % 20,000

คาเชาบ้าน 24,000 44,000 80,000 25 % 100,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,700 4,100 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 32,700 105,700 330,000 470,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นประโยชน์
ตอองค์การบริหารสวนตําบล

0 0 100,000 0 % 100,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,368 3,260 70,000 -28.57 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 399,392.54 547,599.67 1,070,000 -6.54 % 1,000,000

รวมค่าใช้สอย 401,760.54 550,859.67 1,250,000 1,160,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 17,796 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 164,608 137,000 649,940 -69.23 % 200,000

วัสดุกอสร้าง 0 86,400 0 100 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 5,650 13,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 68,915.5 74,331.85 120,000 25 % 150,000
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 9,500 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,900 39,870 50,000 0 % 50,000

วัสดุสํารวจ 11,500 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 280,073.5 368,397.85 989,940 670,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟา 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 714,534.04 1,024,957.52 2,569,940 2,400,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อน  กระจกแบบ  2  บาน 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม 110,000 0 0 0 % 0

เทปวัดระยะทาง  ชนิดแสตนเลส  จํานวน  
1  อัน

0 0 0 100 % 7,000

ล้อวัดระยะ 25,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์  จํานวน  1   เครื่อง 30,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล    

0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์  จํานวน  1  เครื่อง 53,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 
Network 

0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟา  จํานวน  1  เครื่อง 4,290 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 222,290 0 32,000 17,000
รวมงบลงทุน 222,290 0 32,000 17,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,890,754.04 1,891,406.52 3,811,736.08 4,049,000
งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง

0 652,000 0 0 % 0
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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.ศาลาเอนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู4 ๖.ยาง
หัก อ.ปากทอ จ.ราชบุรี ติดตั้งเครื่องออก
กําลังกาย จํานวน  8  ตัว

489,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 489,000 652,000 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

0 485,000 0 0 % 0
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2.  โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  สายฟาร์มแพะ - อางเก็บน้ําบ้าน
ตากแดด หมู 2 บ้านตากแดด  ต.ยางหัก อ
.ปากทอ จ. ราชบุรี

0 487,000 0 0 % 0

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

0 485,000 0 0 % 0

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

0 487,000 0 0 % 0

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

0 400,000 0 0 % 0

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

0 487,000 0 0 % 0

7. โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต  ซอยพุตะแบก  หมู 7 บ้านห้วย
ศาลา ต. ยางหัก อ.ปากทอ จ.  ราชบุรี 

0 487,000 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,318,000 0 0
รวมงบลงทุน 489,000 3,970,000 0 0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:51 หน้า : 34/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟาให้กับ
ประปาบ้านลานคา หมูที่ 8 ตําบลยางหัก 
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 342,204 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 342,204 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 342,203.92 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 489,000 3,970,000 342,203.92 0
งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกายกลาง
แจ้ง   จํานวน 1 แหง   

0 0 165,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 165,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 165,000 0

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 165,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,379,754.04 5,861,406.52 4,318,940 4,049,000
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพและสงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชน

0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดหรือ
ประชารัฐ รวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือ
โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 30,000 0 % 30,000

ดนตรีไทย  ต้านภัยยาเสพติด 0 0 17,000 0 % 17,000

ดนตรีไทยต้านภัยยาเสพติด 15,540 0 0 0 % 0

พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีและครอบครัว 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 15,540 0 147,000 147,000
รวมงบดําเนินงาน 15,540 0 147,000 147,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 15,540 0 147,000 147,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,540 0 147,000 147,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

แขงขันกีฬายุวชน  เยาวชนตําบลยางหัก 39,700 0 0 0 % 0

โครงการเข้าคายยุวชน   ตําบลยางหัก  
ต้านภัยยาเสพติด

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการแขงขันกีฬาตําบล  "ยางหักคัพ  
ต้านภัยยาเสพติด"

0 0 0 100 % 250,000

โครงการแขงขันกีฬายุวชน  เยาวชนตําบล
ยางหัก

0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการคายยุวชน    คนคุณธรรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด นักเรียน  เยาวชน  
ประชาชน  องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  
อําเภอปากทอ

0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 39,700 0 90,000 370,000
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ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 40,000 40,000
รวมงบดําเนินงาน 39,700 0 130,000 410,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 39,700 0 130,000 410,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันพอและวันแม 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้า  ผูกแขน
เรียกขวัญ  กินข้าวหอของชาวไทยเชื้อ
สายกระเหรี่ยง

0 0 150,000 -100 % 0

โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้า  ผูกแขน
เรียกขวัญ กินข้าวหอของ      
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

0 0 0 100 % 200,000

โครงการบรรพชาสามเณร 0 240 20,000 50 % 30,000

โครงการสงเสริมจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

0 0 10,000 0 % 10,000
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โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100 % 140,000

โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการสงเสริมผู้นําด้านภูมิปัญญญาท้อง
ถิ่น

0 0 20,000 50 % 30,000

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุตําบล
ยางหัก

0 0 50,000 0 % 50,000

ลอยกระทง 140,515 0 0 0 % 0

วันพอและวันแม 3,670 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 144,185 240 280,000 500,000
รวมงบดําเนินงาน 144,185 240 280,000 500,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 144,185 240 280,000 500,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 183,885 240 410,000 910,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้าง
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต ซอยแสนสุข หมูที่ 7 บ้านห้วย
ศาลา ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี 

0 0 486,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 11 หมูที่ 5   
บ้านไทยประจัน  ตําบลยางหัก อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 578,200

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย รพ.สต.บ้านไทยประจัน  หมู
ที่ 5 บ้านไทยประจัน  ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 611,700

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยข้างวัดไทยประจัน              
(ชวงที่ 2)  หมูที่ 5  บ้านไทยประจัน  ตําบล
ยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 490,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:51 หน้า : 40/46



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาไม้รวก (ชวงที่ 3)    
 หมูที่ 2 บ้านตากแดด ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ  จังหวัดราชบุรี

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาไม้รวก (ชวงที่ 4) 
หมูที่ 2 บ้านตากแดด ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 634,200

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาหัวแดง หมูที่ 3 
บ้านทายาง ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 1,812,400

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยตะเคียนสูง หมูที่ 3 บ้านทา
ยาง ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัด
ราชบุรี

0 0 510,300 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านนายแกน  หมูที่ 7  บ้าน
ห้วยศาลา ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 405,900
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านนายแก้ว (ชวงที่ 2)  หมู
ที่ 8  บ้านลานคา  ตําบลยางหัก  อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 1,175,000

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยพุปะหัง (ชวงที่ 2)  
หมูที่ 7  บ้านห้วยศาลา ตําบลยางหัก 
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 634,200

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเพชรในฝัน 2  หมูที่ 4  บ้าน
หินสี  ตําบลยางหัก  อําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี  

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยมะกอกทอง (ชวงที่ 2)  หมูที่ 
6  บ้านยางคู  ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี 

0 0 500,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยมะกอกทอง (ชวงที่ 3) 
หมูที่ 6 บ้านยางคู ตําบลยางหัก อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 1,237,300
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยสามพี่น้อง หมูที่ 1 
บ้านวังปลาชอน  ตําบลยางหัก อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 1,094,000

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายอนามัย – อางเก็บน้ําพุไทร 
(ชวงที่ 2)   หมูที่ 1 บ้านวังปลาชอน ตําบล
ยางหัก อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี 

0 0 599,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพชรในฝัน ซอย 5  
หมูที่ 4  บ้านหินสี ตําบลยางหัก อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี

0 0 0 100 % 634,200

โครงการกอสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
ซอยบ้านนายแก้ว หมูที่ 8  บ้านลานคา  
ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี  
  

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 4,085,300 8,817,100
รวมงบลงทุน 0 0 4,085,300 8,817,100

รวมงานก่อสร้าง 0 0 4,085,300 8,817,100
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 4,085,300 8,817,100
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 180,000 -16.67 % 150,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 180,000 150,000
รวมงบบุคลากร 0 0 180,000 150,000

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้ตําบลยางหัก 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 180,000 250,000
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาเครื่องจักร  ขุดลอกดิน
โคลนและวัชพืชในแหลงน้ํา

0 0 1,750,000 -71.43 % 500,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
"ท้องถิ่น สร้างป่า  รักษ์น้ํา"

0 0 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํา

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอนนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ                     
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

0 0 100,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นําเกษตรอินทรีย์ 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ลดภาวะโรคร้อน 
ลดปริมาณขยะ

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน 
ลดปริมาณขยะ

0 0 0 100 % 30,000

โครงการอาสาสมัครพิทักษ์โลกหรืออาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0 0 20,000 50 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สงเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,980,000 600,000
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 30,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 2,010,000 630,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 2,010,000 630,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 2,190,000 880,000

รวมทุกแผนงาน 31,337,188.03 33,339,286.27 47,074,000 51,368,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

อําเภอปากทอ   จังหวัดราชบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 51,368,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,917,400 บาท
งบกลาง รวม 14,917,400 บาท

งบกลาง รวม 14,917,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวัน
ที่ 9  ธันวาคม 2561  โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 0.2 ของ
คาจ้างทั้งปี เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กรณีประสบอันตรายเจ็บ
ป่วย หรือสูญหาย 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,799,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,500,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 90,000 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหผู้ป่วยเอดส 
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เงินสํารองจาย จํานวน 900,000 บาท

เพื่อจายในกรณีจําเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ตั้งไว้เพื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณ
ภัย เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า แผนดิน
ถลม ฯลฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
ยางหัก 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 448,300 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคํานวณ ตั้งจายในอัตราร้อยละสอง ของงบ
ประมาณรายรับทุกประเภทประจําปีและมิให้นํารายรับประเภท
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่นที่ มท. 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม  2563 เรื่อง  ซัก
ซ้อมแนวทางสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ 2564 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,918,800 บาท

งบบุคลากร รวม 3,981,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,534,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกและรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล  
จํานวน 3 คน
คาตอบแทนรายเดือนให้แกนายกคาตอบแทนรายเดือน  
 จํานวน  1  คน เดือนละ  20,400  บาท   จํานวน     244,800
    บาท
คาตอบแทนรายเดือนให้แกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน  2 คน คนละ 11,220  บาทตอเดือน  จํานวน   269,280
      บาท
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกองคการ
บริหารสวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล    จํานวน 3 คน
คาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกนายกคาตอบแทนรายเดือน  
 จํานวน  1  คน เดือนละ  1,750  บาท   จํานวน     21,000
    บาท
คาตอบแทนประจําตําแหนงให้แกรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล 
จํานวน  2 คน คนละ 880  บาทตอเดือน  จํานวน  21,120
     บาท
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษให้แกนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน 
คาตอบแทนพิเศษให้แกนายกคาตอบแทนรายเดือน  
 จํานวน  1  คน เดือนละ  1,750  บาท   จํานวน     21,000
    บาท
คาตอบแทนพิเศษให้แกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน  2 คน คนละ 880  บาทตอเดือน  จํานวน  21,120
     บาท
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนให้แกเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
เดือนละ 7,200 บาทตอคน จํานวน 86,400 บาท  
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 849,600 บาท

1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน    1    อัตรา 
 เดือนละ 11,220  บาท   จํานวน     134,640    บาท 
  2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน    1
  อัตรา     เดือนละ 9,180  บาท  จํานวน    110,160    บาท  
  3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน     6    อัตรา 
  เดือนละ 7,200  บาท ตอคน    จํานวน    518,400    บาท  
 4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (กรณีเป็นปลัด อบต
.) จํานวน  1 อัตรา
  เดือนละ 7,200  บาท ตอคน    จํานวน    86,400    บาท  

(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 วาด้วยเงินเดือนและคาตอบแทนผู้
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,447,580 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  6
  อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
  1).ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
2).รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 3) หัวหน้าสํานักปลัด   
 4) นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 5) นิติกร  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
 6) เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 102,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเป็นรายเดือนให้นักบริหารองคการ
บริหารสวนตําบล  ระดับกลาง และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้
แกพนักงานสวนตําบล  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษี
จัดสรร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก   ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล,รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลและหัวหน้าสํานัก
ปลัด  องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจํา จํานวน  2  อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 
นักจัดการงานทั่วไป    จํานวน 1 อัตรา
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง   จํานวน 5 อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
    1) ผู้ชวยนิติกร จํานวน  1  อัตรา 
 2) พนักงานขับรถยนต จํานวน  3  อัตรา
 4) คนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ให้แกพนักงานจ้าง เชน เงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
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

งบดําเนินงาน รวม 2,555,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 320,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท
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เพื่อจายเป็นประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน 
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาสมนาคุณ
กรรมการสอบคัดเลือก คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความผิดทางละเมิด คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทาง
วินัย คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง เงินรางวัล เงินทําขวัญ
เป็นครั้งคราว 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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คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการฯ ตามที่กฎหมาย
กําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  ที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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
คาเชาบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชา
บ้านของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแก ผู้บริหารท้องถิ่น ข้า
ราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา ผู้ได้รับบํานาญปกติ ผู้
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 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  

ค่าใช้สอย รวม 1,170,000 บาท
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก เชน  คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา
และเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คา
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก เชน  คาจ้างที่ปรึกษา คาจ้างออกแบบ คารับรอง
แบบ คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยว
ชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุงโดเมน website คาตรวจวินิจฉัย
โรค คาทําหมันสัตว คาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด อาคาร
สถานที่ราชการ  คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้าง
เหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ  ป้ายสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมี
ลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้ง
ประปาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพทและคาใช้จายตางๆ คา
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใช้จาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใช้สอยและคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 22/9/2565  08:52:20 หน้า : 13/106



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคการบริหารสวน
ตําบลยางหัก   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  สําหรับ
การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน
ตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การ กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น                การประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรมการที่สภา
ท้องถิ่นแตงตั้ง  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  การประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นกับสวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือ
เอกชน การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคลภายนอก
เข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาวของ องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตางๆ คาใช้จายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี คาใช้จายในการประชุมราชการ  ฯลฯ   เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
           1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
 2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในจัดการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ  ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณีคณะกรรมการเลือกตั้ง  สั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหมและกรณีอื่นๆ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่น  2561 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) อบต.ยางหัก หน้า 84
  ลําดับที่  1

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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ : 22/9/2565  08:52:20 หน้า : 15/106



โครงการดําเนินงานด้านการป้องกันและเชิดชูสถาบันพระมหา
กษัตริย

จํานวน 50,000 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
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี  เป็นต้น
        5) คาใช้จายกิจกรรมจิตอาสา  เนื่องในวันสําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย  
        6) คาใช้จายจัดงาน เนื่องในวันสําคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย  เชน วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมวงศานุ
วงศ วันคล้ายวันสวรรคต วันที่ระลึก วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วันชาติ  วันพอแหงชาติ วันท้องถิ่นไทย  เพื่อน้อม
รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูหัว  วันแมแหงชาติ วันปียะมหาราช ฯลฯ เป็น
ต้น ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ  จังหวัด กรมสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่
 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 ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ รบ 00018/ว 16849  ลงวัน
ที่ 25  มิถุนายน 2563 เรื่อง การดําเนินการป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) อบต.ยางหัก หน้า  86
     ลําดับที่  10

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 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 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม  2548)   เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
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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)
 พ.ศ. 2559   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) อบต.ยางหัก หน้า   85
    ลําดับที่  9
3.6 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน  ตั้งไว้   30,000    บาท
เพื่อจายเป็นคาใช้จายฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน เชน                คาวิทยากร คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม   คาวัสดุ  คายานพาหนะ และคาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจายประเภทนี้  
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 85
    ลําดับที่  7
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โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําเวทีประชาคมตางๆ เชน               การ
จัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น  การจัดทําประชาคม การ
พัฒนาผู้นําชุมชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้แก คาจัด
เตรียมสถานที่  คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ํา
ดื่ม  คาวัสดุและอุปกรณอื่นๆ 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  
8)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
 ลงวันที่ 14  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938  ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
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ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) อบต.ยางหัก หน้า 84
   ลําดับที่  5

โครงการเสริมสร้างป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

จํานวน 30,000 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.2566– 2570) อบต.ยางหัก หน้า    85
   ลําดับที่  8

โครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน  ได้แก                         คาจัดเตรียม
สถานที่ คาอาหาร  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาน้ําดื่ม  คา
วัสดุและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้   เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัติ 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. 2558 
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562 
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและ                  การสงนัก
กีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566– 2570) อบต.ยางหัก หน้า   85
    ลําดับที่  9
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เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมขุคลากรองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

จํานวน 30,000 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.2566– 2570) อบต.ยางหัก หน้า    85
   ลําดับที่  8

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 270,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหักเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  เชน เครื่องพิมพดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องถายเอกสาร รถยนต
สวนกลาง รถจักรยานยนต  เครื่องโรเนียว กล้องถาย
รูป คอมพิวเตอร ฯลฯ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าวัสดุ รวม 780,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน สมุด ปากกา ดินสอ  พระบรม
ฉายาลักษณ  กระดาษ  แบบพิมพตางๆ สมุดประวัติข้า
ราชการ สมุดตรวจเยี่ยม  กระดานไวทบอรด  เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ พรม แผนป้ายจราจร แผนป้าย นาฬิกา พระพุทธ
รูป พระบรมรูปจําลอง แผงกั้นห้อง (Partition) น้ําดื่มบริการ
ประชาชนในสํานักงาน  ธงชาติ พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ ตู้ยาสามัญประจําบ้าน พรม (ตอผืน) ฯลฯ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น                   พ.ศ
. 2562
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  ปลั๊กไฟฟ้า ,หลอด
ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า เบรกเกอร สาย
อากาศ,เสาอากาศ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาว
เทียม, ดอกลําโพง,ฮอรนลําโพง,แผงวงจร  สปอตไลท,หัวแร้ง
ไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,  เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า ,รีซี
สเตอร, ดอกลําโพง ,แผงวงจร,เครื่องบรรจุไฟฟ้า, แผงบังคับทาง
ไฟ  ไมลลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ ,ฟิวส ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ ฯลฯ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ผงซักฟอก,น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ,น้ํายาดับกลิ่น, ไม้กวาด, กระทะา หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า,จานรอง,แก้วน้ํา,ถาด,ถัง,ผ้าปูที่นอน,ถังแก๊ส, กระติกน้ํา
ร้อน ถังแก๊ส ไมโครเวฟ ,มุ้ง,กระติกน้ําเย็น ผ้าคลุมโต๊ะและ
เก้าอี้  อาหารเสริม (นม)  วัสดุประกอบอาหาร  อาหารสําเร็จ
รูป น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน  ผ้าหม ถังขยะแบบขาตั้ง ถังขยะแบบ
ล้อลาก  ถังน้ํา สายยางฉีดน้ํา ฯลฯ 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่  สาย
ไมล ยางนอก  ยางในรถยนต น้ํามันเบรก หัวเทียน  ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ
 สําหรับรถยนตสวนกลาง เครื่องตัดหญ้า เครื่องฉีดพนหมอก
ควัน รถกู้ชีพ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก แผน
ดิสก แป้นพิมพ  เมนบอรด เมาส  กระดาษตอเนือง เทปบันทึก
ข้อมูลโปรแกรมตางๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ  เป็นไป
ตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 285,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคาร
สถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล 
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาในสํานักงาน/ในที่
สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน  คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ  และ
หมายความรวมถึงคาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกลาวและคาใช้
จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมาย
เลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ  

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสงเอกสารทางไปรษณียและคาใช้จายอื่นๆที่เกิด
ขึ้น ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  รวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้ระบบและคาใช้บริการอินเตอรเน็ต รวมถึงอินเตอร
เน็ตการดและคาเชาบริการสื่อสารตาง ๆ เชน   คาโทรภาพ คา
โทรสาร คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม  คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อ
สารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียมเป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการคาตอสัญญาณจี
พีเอส (1 ครั้งตอปี)
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
(ระบบ CLOUD,HOSTING ) 
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ

งบลงทุน รวม 351,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 351,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ   จํานวน  6  ตัว จํานวน 16,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับ  จํานวน  6  ตัว  ตัว
ละ  2,700  บาท  
 1.ขนาดไม้น้อยกวา  58 x 58 x 90  เซนติเมตร 
2.เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วย  PVC 
3.มีที่เท้าแขน
4.ปรับระดับสูง  -  ต่ํา    ได้
เป็นารายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม  2564  ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น   

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน  จํานวน  1  
เครื่อง

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ 8,000   บาท  
  คุณลักษณะครุภัณฑ
1. รองรับลายนิ้วมือ   3,000  ลายนิ้วมือ
2.สามารถบันทึกข้อมูลได้  100,000  รายการ
3.หน้าจอ  LCD 
4.สามารถเชื่อมตอได้หลายรูปแบบ
5.มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทํางาน
6.ราคาไมรวมคาติดตั้ง
ตั้งราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม  2564
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ตู้บานเลื่อน  จํานวน  2   ตู้ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อน  กระจกแบบ 2
 บาน จํานวน 2 ตู้  ตู้ละ  5,000  บาท 
 เป็นารายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม  2564  ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น   

โต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้  จํานวน  3  ชุด จํานวน 61,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานผู้บริหาร พร้อมเก้าอี้  จํานวน  3
  ชุด   ราคาชุดละ 20,400  บาท
คุณลักษณะครุภัณฑ
โต๊ะผู้บริหาร  ขนาดไมน้อยกวา  180 x 80 x75
  เซนติเมตร  จํานวน   3  หนวย  หนวยละ 14,900  บาท
เก้าอี้ ขนาดกว้างไมน้อยกวา  67 x  ลึก 75 x สูง  117
  เซนติเมตร  เบาะนั่งพนักพิง หุ้มด้วย PU เท้าแขนโค้ง  บุด้วย
ฟองน้ําหุ้มหนัง  PU ปรับสูงต่ําด้วยโซ๊กแก๊ส ขาเหล็กชุบโครเมี่
ยม  จํานวน  3  หนวย หนวยละ 5,500  บาท
เป็นรายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม  2564  ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น   

โต๊ะประชุม จํานวน  1  ชุด จํานวน 114,500 บาท

โต๊ะประชุมขาเหล็ก  ผิวมาลาลีน  ขนาดไม้น้อย
กวา  120 x 60 x75  เซนติเมตร  จํานวน  1  หนวย  
หนวยละ 4,000  บาท
โต๊ะประชุมขาเหล็ก  ผิวมาลาลีน  ขนาดไม้น้อย
กวา  150 x 60 x 75  เซนติเมตร  จํานวน  10 หนวย  หนวย
ละ 4,500  บาท
แผนมุม ขนาดไมน้อยกวา 60 x 60  เซนติเมตร  จํานวน  2
  หนวย  หนวยละ 1,000  บาท
เก้าอี้ประชุมสําหรับ ประธานสภา รองประธานสภา นายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน  3 หนวย  หนวยละ 4,500  บาท
เก้าอี้ผู้รวมประชุม   จํานวน  20   หนวย หนวยละ 2,500  บาท
เป็นารายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม  2564  ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น   
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล     จํานวน  1  ชุด จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกล้องถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  จํานวน 1
 ชุด 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) เป็นกล้องถายภาพระบบดิจิตอล 
 2) ความละเอียดในการบันทึกภาพ ไมน้อยกวา 18 ล้านพิก
เซล หรือดีกวา 
 3) เซ็นเซอรรับภาพแบบ CMOS
 4) มีระบบออโต้โฟกัส
 5) สามารถถายภาพตอเนื่อง
 6) มีแฟลชในตัวหรือสามารถรองรับแฟลชภายนอกเพิ่มเติมได้
 7) สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้ ความละเอียด Full HD
 8) มีจอแสดงผล LCD ขนาดไมน้อยกวา 3 นิ้ว สามารถปรับมุม
มองและพลิกหมุนได้
 9) มีของบันทึกหนวยความจําแบบ SD/SDHC/SDXC
 10) พร้อมเลนส
 11) ) มีหนวยความจําแบบ SD 64 GB, ชุดทําความ
สะอาด, กระเป๋าใสกล้องพร้อมอุปกรณและอะแดปเตอรแทน
ชารจ
เป็นครุภัณฑไมกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตราฐานครุภัณฑ ตั้งงบ
ประมาณรายจายคาครุภัณฑตามราคาท้องถิ่น ทั้งนี้ถือปฏิบัติตาม
ในหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/1989 ลว
. 22 มิ.ย. 2552 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล  จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 66,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล ราคา 22,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง
โดยมีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)
  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ : กรณี ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max     
  Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อย
กวา 4 GHz จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
  ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
  Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จํานวน 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 จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา                
  แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง 
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา WI-FI (IEEE 802.11 ac) 
และ Bluetooth
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เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ 
(Ink Tank Printer)  
จํานวน  2  ชุด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ราคา 7,500
 บาท จํานวน 2 ชุด
โดยมีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ
 วันที่ 30 ธันวาคม 2564  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ        
  ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถถายสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ กวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือ ดีกวา จํานวนไมน้อย
  กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย WI-
FI (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษรวมกันไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
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ของกระดาษเองได้

เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 
หน้า/นาที) จํานวน 1 ชุด

จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED 
สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) ราคา 26,000
 บาท จํานวน 1 ชุด โดยมีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้น
ฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  ดังนี้
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 27
 หน้าตอนาที (ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 512 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน
  ไมน้อยกวา 1 ชองและสามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย WI-
FI (IEEE 802.11b,g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นในเขตอําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี

จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนองคการบริหารสวนตําบล    
 ดอนทราย  ตั้งไว้ 30,000    บาท 
เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนและพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอปาก
ทอ  จังหวัดราชบุรี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
 2560 
4.ประกาศกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ
วิธีการปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
5.หนังสืออําเภอปากทอ ที่ รบ.0023.12/ว 76  ลงวันที่ 29
  มกราคม  2561
6.หนังสือ  อบต. ดอนทราย  ที่ รบ 74201/ว 424 ลงวันที่ 11
  พฤษภาคม  2565 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 403,000 บาท
งบบุคลากร รวม 403,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 403,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 403,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
  1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ  จํานวน  1 อัตรา
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,275,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,690,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,690,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 660,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  4
  อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
  1) ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
 2) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ   จํานวน  1  อัตรา 
           3) นักวิชาการการเงินและบัญชี     ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา 
           4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      ปฏิบัติงาน/ชํานาญ
งาน  จํานวน  1  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

  เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)  (ตั้งจาย
จากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

   เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกอง
คลัง    (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวด

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 272,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา   จํานวน 2 อัตรา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
จํานวน 1  อัตรา
นักวิชาการการเงินและบัญชี  
จํานวน  1  อัตรา

(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 676,000 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 ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป     (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร)

งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 180,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฯ  คณะ
กรรมการสอบคัดเลือก  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือก
ตั้ง ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบฯ 
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คาเชาบ้าน จํานวน 40,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯ 

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
ยางหัก

จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 40,000 บาท

โครงการออกหนวยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน เครื่อง
เขียน  ปากกา  กระดาษ  แฟ้มและแบบพิมพตาง ธงชาติ ฯลฯ  

วันที่พิมพ : 22/9/2565  08:52:20 หน้า : 35/106



วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึก  แผน
ดิสก กระดาษตอเนื่อง อุปกรณบันทึกข้อมูล เมนบอรด แป้น
พิมพ เม้าส โปรมแกรมตางๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร ฯลฯ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ - รายจาย  งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

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

เพื่อจายเป็นคาจัดสงเอกสารทางไปรษณียและคาใช้จายอื่นๆที่เกิด
ขึ้น  

งบลงทุน รวม 25,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 25,800 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  จํานวน  4  ตัว จํานวน 10,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับ  จํานวน  4  ตัว  ตัว
ละ 2,700 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. ขนาดไมน้อยกวา 58?58?90 เซนติเมตร
        2. เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง PVC
        3. มีที่ท้าวแขน
        4. ปรับระดับสูง - ต่ํา ได้
        เป็นรายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ  ธันวาคม  2564  ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น  

วันที่พิมพ : 22/9/2565  08:52:20 หน้า : 36/106



ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร  จํานวน 1  เครื่อง จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ  Multifunction 
เลเซอร หรือ LED สี  จํานวน  1  เครื่อง  ราคา  15,000
  บาท  โดยมีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  ดังนี้ 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 20 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 20
 หน้าตอนาที (ppm) 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา 
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา  จํานวน      ไมน้อยกวา 1
 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
- มีถาดใสกระดาษได้รวมกันไมน้อยกวา 250 แผน 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาด
ของกระดาษเองได้ 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 150,000 บาท
งบบุคลากร รวม 150,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
  1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน  1  อัตรา

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,259,000 บาท

งบบุคลากร รวม 599,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 599,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 147,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
  1) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติ
งาน/ชํานาญงาน 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก
พนักงานสวนตําบล  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัด
สรร)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 370,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 3 อัตรา (ตั้งจาย
จากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน   1
  อัตรา
2) พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา ประเภทผู้มีทักษะสูง   จํานวน   1
  อัตรา
3)  คนงานทั่วไป  จํานวน   1  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานจ้าง
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)

งบดําเนินงาน รวม 660,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน 
เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลา
ราชการและในวันหยุดราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่น ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  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 230,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  หรือ เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาที่พัก  คา
ใช้จายอื่นๆ 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.  2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
6) ระเบียบมท.วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า 82 ลําดับที่  2
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โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของ องคการบริหารสวนตําบลยางหัก

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายการฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนขององคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชน คา
วิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตง
สถานที่ฝึกอบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธี
เปิด-ปิด คาที่พัก  คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภท
นี้  
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  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
6) ระเบียบมท.วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่องแตงกายของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า 83  ลําดับที่  8
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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.2566 – 2570)  หน้า  82    ลําดับ
ที่   1 

วันที่พิมพ : 22/9/2565  08:52:20 หน้า : 42/106



ถนนปลอดภัยชวงเทศกาลตางๆ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการถนนปลอดภัยใน
ชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปีใหม เทศกาลสงกรานต และ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนัดทองเที่ยว และคาใช้จาย
อื่น ๆ
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.2566 – 2570) อบต.ยางหัก หน้า 82
   ลําดับที่ 3
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ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญ
เหตุ แผนปฏิบัติการ และให้ความรู้ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ เชน น้ําทวม ภัยแล้ง ไฟไหม้ ไฟป่า  ลม
พัด  แผนดินไหว หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5 ฯลฯ คาใช้จายที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
    พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาของ อปท. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า 82  อบต.ยาง
หัก   ลําดับที่ 4 
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ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสา
วนตําบลยางหัก

จํานวน 30,000 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  ๒)  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  ๓ ) พ.ศ. 2559
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด  มท 0891.4
/ว 2360  ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน  2558
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)    หน้า 83    ลําดับที่  9

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 140,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่ สาย
ไมล ยางนอก  ยางใน รถบรรทุกน้ํา น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  น้ํามัน
ดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามันจารบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
 สําหรับรถสวนกลาง  รถบรรทุกน้ํา 
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ชุดประดา
น้ํา เสื้อ , กางเกง , ถุงมือ,เข็มขัด, หมวก, รองเท้า, ถุง
เท้า,หน้ากาก,เครื่องแบบ ,ชุด อปพร. ชุดตางๆ  วุฒิบัตร อป
พร. บัตรประจําตัว อปพร. เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ 

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน วาลวน้ําดับเพลิง
เชื่อมกับถังดับเพลิง ทอสายน้ําดับเพลิงสายดับเพลิง อุปกรณดับ
ไฟป่า เชนน สายฉีด ถัง ไม้ตบไฟ  ลูกบอลดับเพลิง  ถังดับ
เพลิง  ฯลฯ  ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัย  

วัสดุสนาม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสนาม  เชน  เต็นทนอน เต็นทสนาม
ขนาดเล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ  เปลสนาม  หญ้าสนาม หญ้า
เทียม โครงลวดรูปสัตว ฯลฯ 

วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร เชน แผงกั้นจราจร ป้ายเตือน แทนแบ
ริเออรแบบพลาสติกและแบบคอนกรีต ป้ายไฟหยุดตรวจ กระจก
โคงมน ไฟแวบ กระบองไฟ ยางชะลอความเร็วรถหรือยาน
พาหนะ สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน  สัญญาณไฟกระพริบ  กรวยจราจร ฯลฯ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 2,931,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,491,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,491,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,600,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 6 อัตรา
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร 400,000 บาท
 และตั้งจายจากเงินอุดหนุน  1,200,000  บาท)  
 1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  1
  อัตรา     
 2) นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน  1  อัตรา  
   
       3) ครู ระดับ คศ. ๑ และ คศ.๒           จํานวน  4  อัตรา 

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บ
เอง  หมวดภาษีจัดสรร

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายให้แก พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหาร
สวนตําบลยางหัก

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 715,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไป  จํานวน 6 อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร)  
  1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ      จํานวน  1  อัตรา   
 2) ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      จํานวน  1  อัตรา
 3) ผู้ดูแลเด็ก จํานวน  1  อัตรา
 4) คนงานทั่วไป จํานวน  2  อัตรา
  5) นักการภารโรง/แมครัว   จํานวน  1  อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 92,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร)  

งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง/เปิดซอง  ตรวจการจ้าง  คณะกรรมการสอบคัด
เลือก สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานสวนตําบลและลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบฯ 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
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ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบลยางหัก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอองคการบริหาร
 สวนตําบลยางหัก เชน คาถายเอกสาร เข้าเลมเย็บเอกสาร,
 หนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่งปฏิกูล,ติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
 เว็บไซต, คาจ้างตัดผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ คาเชาทรัพยสิน คาติด
ตั้ง
 ประปา,คาธรรมเนียมตาง ๆ คาจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรทาง
 วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ จัดทําข้อมูลด้าน
 การศึกษา จัดทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดทําอาหาร
 ดําเนินการป้องกันโรคตาง ๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้งมุ้งลวด
 ติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ  ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร  เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการอนุญาต
และมีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองคการบริหารสวน
ตําบลและคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายาน     พาหนะและคาลง
ทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบินคาใช้จายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเดินทาง  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
 2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
ไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ของกอง
 การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
 องคการบริหารสวนตําบลยางหักให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 เชน เครื่องพิมพดีด  โต๊ะ เก้าอี้  คอมพิวเตอร ฯลฯ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,541,900 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,677,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ในการจัดงานวันบัณฑิตน้อยของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารและ
 เครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.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 แผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า 94 ลําดับที่  20
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โครงการพิธีไหว้ครูประจําปีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตาง ๆ ฯลฯ ในการจัดงานพิธีไหว้ครูประจํา
ปี
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  เชน คาป้ายประชาสัมพันธ  คาอาหารและ
 เครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก
 อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
 การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
การแขงขันกีฬาของ อปท. 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 96 ลําดับที่  4
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานโครงการจัดงานวันเด็ก
แหงชาติภายในตําบลยางหัก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 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.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การ
จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขัน
กีฬาของ อปท. พ.ศ. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
 2570)  
หน้า 93 ลําดับที่  11

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษาให้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ยางหักหรือสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลยาง
หัก เชน  
 -สําหรับเด็กปฐมวัย คาอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 21 บาทตอ
คน  จํานวน  245  วัน  
 -สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ  2-5 ปี)  คาจัดการเรียนการสอน
 เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี 
 -สําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)คาหนังสือ อัตราคนละ 200
 บาท/ปี 
 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี คาเครื่องแบบนัก
เรียน
 อัตราคนละ  300 บาท/ปี คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคน
ละ 430 บาท/ปี
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 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก
 อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559
 3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.2
 /ว 1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายได้
ของ
 สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษา
 สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
 4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0893.3
 /ว 1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบ
 กระทรวงมหาดไทยวาด้วยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายได้
ของ
 สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษาในสถาน
ศึกษา
 สังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2  /ว
 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
 จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทัศนศึกษานอกสถานที่ จํานวน 80,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการทัศนศึกษาสร้างเสริมพัฒนาการ
 เด็กนอกสถานที่ของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.  ยาง
หัก
 เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาใช้
จาย
 ในพิธีเปิด-ปิด  และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก
 อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม 
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  3 ) พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า 95 ลําดับที่  25

ค่าวัสดุ รวม 2,045,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานและอุปกรณตาง ๆ ของกองการ
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก เชน กระดาษ  
สมุดประวัติเด็ก ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ธงชาติ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  หลอดไฟฟ้า ไมโครโฟน  
ขาตั้งไมโครโฟน สายไฟฟ้า เบรกเกอร สายอากาศ,เสาอากาศ
เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาณดาวเทียม, ลําโพง  
สปอตไลท,หัวแร้งไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,รีซีสเตอร, ดอก
ลําโพง ,แผงวงจร,เครื่องบรรจุไฟฟ้า, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,760,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องใช้สําหรับกองการ
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 30,000 บาท
เชน แปรง ไม้กวาด เครื่องบดอาหาร  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติก
น้ําร้อน กระติกน้ําแข็ง  ที่นอน  ถาด มีด ฯลฯ  
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อนมให้แกนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เด็กเล็กสังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก จํานวน 1,730,000 บาท อัตรา
จัดสรร
คนละ 7.37บาท ตอวัน  (สังกัด สพฐ. รัฐบาลจัดสรร
ให้ จํานวน 260 วัน
และสังกัด ศพด. ของ อบต. รัฐบาลจัดสรรให้ จํานวน  260
  วัน)  
ไมใชราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)  เป็นเพียง
ราคาจัดสรรตามหลักเกณฑที่ได้ทําความตกลงกับสํานักงบ
ประมาณจะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรม
สงเสริม
การปกครองท้องถิ่น
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.3/ว 7467 
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน  ค้อน เลื่อย ตะปู สังกะสี ไม้
ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร โถส้วม ฯลฯ 

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5,000 บาท

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

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาฆาเชื้อ
โรค แอลกอฮอล      
ตู้ยาสามัญประจําบ้าน  ฯลฯ  

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตรต้นกล้าพันธุไม้สําหรับใช้ในการ
เพาะปลูก บํารุงรักษา ประดับตกแตงสถานที่ราชการและสวน
สาธารณะ
เชน พันธุพืช วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย กระถางต้นไม้ สปริงเกลอร เคียว  
หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ จอบ สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว ฯลฯ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ กล้องและระวิงใสฟิลม ภาพยนตร เครื่องกรอเทป 
 เลนลซูม กระเป๋าใสกล้องถายรูป ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อ
ลาก ป้ายประชาสัมพันธ เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึก แผนดิสก
โปรแกรมตาง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร 

วัสดุการศึกษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษา เชน   หุนแบบจําลองภูมิประเทศ
สื่อการเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลื่นพลาสติก  ฯลฯ
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วัสดุสนาม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสนาม เชน เต็นทนอน/เต็นทสนามขนาด
เล็ก ถุงนอนสนาม เข็มทิศ เปลสนาม ม้าหิน หญ้าสนาม หญ้า
เทียม
โครงลวดรูปสัตว ฯลฯ

วัสดุดนตรี จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุ
ดนตรี  เชน  ฉิ่ง  ฉาบ  กรับ  อังกะลุง  กลอง กลองสอง
หน้า   ฯลฯ

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุอื่น ๆ  เชน  มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟ้า ตะแกรง
กันสวะ หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ เพื่อใช้ในสํานักงานและบริการ
ประชาชน 
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

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

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทในการติดตอราชการ
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็น คาบริการทางด้านโทรคมนาคม เชน การติดตอสื่อ
สารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ตราย
เดือน เว็บไซต

งบลงทุน รวม 214,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 114,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  จํานวน   2  ตัว จํานวน 5,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเก้าอี้ทํางานปรับระดับ จํานวน 2  ตัว ตัว
ละ 2,700 บาท
  มีคุณลักษณะดังนี้
  1.ขนาดไมน้อยกวา 58x58x90 เซนติเมตร
  2.เบาะนั่งและพนักพิงหุ้มด้วยหนัง PVC
  3.มีที่ท้าวแขน
  4.ปรับระดับสูง – ต่ําได้
 เป็นรายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2564 ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น

ตู้เหล็ก  2   บาน จํานวน 5,700 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน 
จํานวน 1ตู้  ตู้ละ 5,700 บาท 
  มีคุณลักษณะ ดังนี้
  1. มีมือจับชนิดบิด
  2. มีแผนชั้นปรับละดับ 3 ชั้น
  3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก)
 เป็นรายการที่ตั้งตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ธันวาคม 2564

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ  2  บาน จํานวน  4  ตู้ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกแบบ 2 บาน ตู้
ละ 5,000 บาท  จํานวน 4  ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
               1.บานเลื่อนกระจก 2 ประตู
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โต๊ะทํางานเหล็ก  7  ลิ้นชัก  จํานวน  2  ตัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว  ตัว
ละ  7,500  ขาท
  มีคุณลักษณะดังนี้
  1.เป็นโต๊ะทํางานเหล็กล้วนทั้งตัว
  2.หน้าท็อปผิวพีวีซี
  3.มี 7 ลิ้นชัก
  4.กุญแจล็อคลิ้นชัก 3 ชุด
  5.มีกระจกหน้าโต๊ะ
 เป็นรายการครุภัณฑที่ไมมีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ธันวาคม 2564 ตั้งราคาตามเกณฑราคาท้องถิ่น

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง

จํานวน 46,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อคอมพิวเตอร All In One สําหรับงาน
ประมวลผล
 จํานวน 2 เครื่อง โดยมีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ดังนี้   
 คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core)และ
                   12 แกนเสมือน (12 Thread)และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาใด้ในกรณี
          ที่ต้องใช้ความสารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost 
หรือ Max Boost)
          โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมน้อย
กวา 3.6 GHz จํานวน 1 หนวย
                  -หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวม
           ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
         -มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยาง
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ใดอยางหนึ่ง 
            หรือดีกวา ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักที่มี
ความสามารถในการใช้หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลัก
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB
                  -มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดี
กวา มีขนาดไมน้อยกวา 8 GB
                  -มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดี
กวา ขนาดความจุไมน้อยกวา 1 TB หรือ
                    ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมน้อย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
                  -มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) 
                   หรือภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
                  -มีชองเชื่อมตอระบบเครือ
ขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
                   หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
                  -มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา ไมน้อยกวา 3 ชอง 
                  -มีแป้นพิมพและเมาส
                  -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมน้อยกวา 21
 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)
                  -สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11
 ac)และ Bluetooth           

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 22,800 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 4 เครื่อง
 โดยมีเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
 การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564
 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
           เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,700 บาท
           มีคุณลักษณะพื้นฐาน
           -มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไมน้อย
กวา 800 VA (480 Watts) 
  -สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้างตาง ๆ เชน การปรับ
ปรุงระบบระบายน้ํา ระบบไฟฟ้า การขุดลอก การปรับปรุง
อาคาร เชน    
 บิวทอิน Built-in, กั้นห้องที่มีสภาพ มั่นคง ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,650,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาใช้จายโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 3,650,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให้แกนักเรียนกลุมโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 รัฐบาลจัดสรร อัตรามื้อละ  21 บาทตอคน จํานวน  200 วัน
 จะเบิกจายตอเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริม
การปกครองท้องถิ่น 
 1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลงวัน
ที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 570,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการตางๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลยางหัก เชน  คาถายเอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาจํากัดขยะและสิ่งปฏิกูล คาระวางรถ
บรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสารประชา
สัมพันธหรือสิ่งพิมพตางๆ คาเบี้ยประกัน คาจ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก เชน  คาสํารวจจํานวนสุนัขแมว ,คาบริการฉีด
วัคซีนสุนัขแมว ,คาบันทึกข้อมูลทะเบียนสุนัขแมว  คาจ้างที่
ปรึกษา คาจ้างออกแบบ   คารับรองแบบ คาจ้างทําระบบแผนที่
ภาษี คาจ้างทนายความ คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี คาจ้างปรับปรุง
โดเมน website คาตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมันสัตว คาจ้าง
เหมาบริการทําความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ  คาจ้างแรง
งานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทํา
เพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายสํานักงาน หรือป้าย
อื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอสร้าง คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
ราชการ คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ คาติดตั้งโทรศัพทและ
คาใช้จายตางๆ คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตางๆ ฯลฯ 
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 50,000 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
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)     หน้า  77  ลําดับที่  5
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โครงการอบรมและรณรงคป้องกันโรคเอดส จํานวน 15,000 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า   76   ลําดับ
ที่   3  
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โครงการอบรมและรณรงคป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ ฯ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมและรณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าหรือโครงการสัตวปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
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 ว 0120
 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.2566 – 2570)  หน้า 76   ลําดับที่   2
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ฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคระบาด  อุบัติขึ้นใหม จํานวน 15,000 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.2566 – 2570)     หน้า  77  ลําดับที่  5

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 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 ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทน้ํายาเคมี
ที่ใช้ในกิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดตอตางๆ เชน หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันโรค ถุงมือ ผ้าปิดจมูก แอลกอฮอล เครื่องวัด
อุณหภูมิ               เปลหามคนไข้ ฯลฯ เคมีภัณฑวัคซีนป้องกัน
โรคตางๆ คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจายนี้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1.หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 15,000 บาท

  เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย  เชน เครื่องแบบ/ชุด
ปฏิบัติงาน ชุดดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ ชุดประดา
น้ํา  เสื้อ,กางเกง,ถุงมือ,เข็มขัด, หมวก,รองเท้า, ถุง
เท้า,หน้ากาก,เครื่องแบบ,ชุดอปพร. ชุดตางๆ  ฯลฯ 
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095
  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

สนับสนุนการจัดกิจกรรม การบริการสาธารณสุขมูลฐานตางๆ จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้องคกรประชาชน เชน กลุมชุมชน คณะ
กรรมการหมูบ้าน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือการ
บริการสาธารณสุขมูลฐานตางๆ ทั้ง 8 หมูบ้าน  หมูบ้าน
ละ 20,000  บาท  ในเขตตําบลยางหัก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 76     ลําดับ
ที่     4  
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 408,000 บาท

งบบุคลากร รวม 408,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 408,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 242,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1
  อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
1 ) นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 1 อัตรา 
(ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
    1) ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จํานวน  1  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้แก
พนักงานจ้าง
 (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร)
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 140,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นประเภทคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน เงินตอบแทนผู้
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและใน
วันหยุดราชการ (แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบ
แทนอื่นกรณีพิเศษ คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
การแตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ คาป่วยการ อปพร. คาป่วยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปให้แกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตองคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ฯลฯ   เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- หนังสือ  ดวนที่สุดที่ มท. 0819.2/ ว.2318  ลงวันที่  21
  เมษายน  2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกร
ปกครอง          
  สวนท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่
ขององคการบริหารสวนตําบลยางหักในด้านพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การสังคมสงเคราะห  เชน  ปรับปรุงบ้านพักที่อยู
อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะหผู้สูงอายุ สงเคราะหคน
พิการ  สงเคราะหผู้ยากไร้  คาใช้จายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจาย
ประเภทนี้ 
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
และ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561
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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
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า  78  ลําดับที่  1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,049,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,632,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,632,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 790,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน  4  อัตรา
1) ผู้อํานวยการกองชาง      จํานวน   1  อัตรา
2) นายชางโยธา        ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน    จํานวน   2
  อัตรา
3) เจ้าพนักงานธุรการ      ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน จํานวน   1
  อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล  
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้แก ผู้อํานวยการกองชาง   
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 700,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 5 อัตรา 
1. ผู้ชวยนายชางโยธา    จํานวน  1  อัตรา
2. ผู้ชวยนายชางเขียนแบบ   จํานวน  1  อัตรา
3. คนงานทั่วไป  จํานวน  3  อัตรา 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  

งบดําเนินงาน รวม 2,400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 470,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก เชน  คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง/เปิดซอง  ตรวจการจ้าง  คณะกรรมการสอบคัด
เลือก  สําหรับพนักงานสวนท้องถิ่น 
 เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง ฯลฯ 

คาเบี้ยประชุม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมให้แกคณะกรรมการกําหนดราคา
กลาง   ในการทําหน้าที่ตรวจสอบ และคํานวณ  ราคาวัสดุของ
งานกอสร้างตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ
. 2547   
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง 

คาเชาบ้าน จํานวน 100,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานสวน
ตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,160,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ  ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล

จํานวน 100,000 บาท

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ที่เป็นประโยชนตอองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 100,000  บาท 
        เพื่อจายเป็นเป็นคาจ้างเหมาบริการที่เป็นประโยชนตอ
องคการบริหารสวนตําบลยางหัก  เชน คาธรรมเนียม   
        คาจ้างรังวัดที่ดิน คาจ้างเหมาบริการ คาโฆษณาเผย
แพร คาเชาทรัพยสิน คาถายเอกสาร เข้าเลมเย็บคาทํา 
        ป้ายประชาสัมพันธ   คาบริการล้าง อัดรูป คาจ้างเหมา
แบกสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก และคาจ้างทํา
        ของ คาจัดทําแผนตาง ๆ คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือคา
จัดทําเอกสารแผนพับ คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ย
        ประกัน  การจัดทําผังเมืองรวม การวางผังชุมชน ฯลฯ  คา
บริการอื่น ๆ ที่จําเป็น และเข้าลักษณะรายจาย 
        ประเภทนี้ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมูบ้านระดับตําบล 
         เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศและ
นอกราชอาณาจักร  เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
         ราชการสําหรับ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการอนุญาตและมีคําสั่งให้
         ไปปฏิบัติราชการให้กับทางองคการบริหารสวนตําบลและ
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คายานพาหนะและ 
         คาลงทะเบียนตาง ๆ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คา
ใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 
         เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
         1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555
         2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
             พ.ศ. 2558
         3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 
             พ.ศ. 2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลยางหักให้ใช้งานได้    เชน  
    เครื่องพิมพดีด โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร  หอกระจายขาว  เสียง
ตามสาย  ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย      
    อาคารตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล   ไฟฟ้าแสงสวาง
สาธารณะ ประปา โทรศัพท ถังเก็บน้ําฝน    
    สระน้ํา ฝายน้ําล้น  อาคารเอนกประสงค ถนน ฯลฯ  เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

ค่าวัสดุ รวม 670,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ แผนป้ายสํานัก
งาน แผนป้ายจราจร ธงชาติ  แบบพิมพตาง ๆ   เครื่องเขียน ฯลฯ
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ สําหรับ
กิจการของ อบต. และปรับปรุงไฟฟ้า สาธารณะเขตตําบลยางหัก 

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน  ค้อน เลื่อย ตะปู สังกะสี ไม้
ตาง ๆ น้ํามันทาไม้ ทินเนอร โถส้วม ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน แบตเตอรี่  สาย
ไมล ยางนอก  ยางในรถยนต น้ํามันเบรก  หัว
เทียน  สัญญาณ      ไฟฉุกเฉิน  สัญญาณไฟกระพริบ  กรวย
จราจร ฯลฯ
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามัน
ดีเซล แก๊สหุงต้ม น้ํามันเบนซิน    
น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี ฯลฯ สําหรับรถยนตสวนกลาง รถ
กระเช้าซอมไฟฟ้า  ฯลฯ  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ
โปสเตอร ฟิวเจอรบอรด, สี ,  ฟิลม  ฯลฯ  

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายเพื่อความปลอดภัยสําหรับเจ้า
หน้าที่ปฏิบัติงานซอมแซมถนน และ   
  ปฏิบัติงานซอมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เชน เสื้อสะท้อนแสง ชุด
ป้องกันไฟฟ้า  ฯลฯ  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผง
หมึก  แผนดิสก กระดาษตอเนื่อง อุปกรณบันทึกข้อมูล  
    เมนบอรด แป้นพิมพ เม้าส โปรมแกรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร ฯลฯ 
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วัสดุสํารวจ จํานวน 30,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํารวจ  เชน  บันไดอลูมิเนียม เครื่อง
มือแกะสลัก เครื่องมือดึงสายโทรศัพท  ฯลฯ 
    1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558     
       เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
    2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  
       เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม 
       งบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

คากระแสไฟฟ้าสาธารณะสวนเกินสิทธิขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 17,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลื่อน  กระจกแบบ  2  บาน จํานวน 10,000 บาท

ตู้เหล็กบานเลื่อน  กระจกแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้  
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ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะทาง  ชนิดแสตนเลส  จํานวน  1  อัน จํานวน 7,000 บาท

 เทปวัดระยะทาง ชนิดสแตนเลส ยาว 50 เมตร
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    1. สายเทปทําด้วยวัสดุ Stainless steel
    2. เทปมีความยาว 50 เมตร
    3. มีตัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตร และขีดแบงยอยทุกๆ 1
 มิลลิเมตร
    4. หน้ากว้างของเส้นเทปไมเกิน 13 มิลลิเมตรและหนาไม
เกิน 0.5 มิลลิเมตร
    5. มีด้ามจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทปทํา
ด้วยโลหะ
    6. มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได้
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 147,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 147,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 147,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอาชีพและสงเสริมอาชีพให้แกประชาชน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพและ
สงเสริมอาชีพให้แกประชาชนยางหัก  เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ                  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธี
เปิด-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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า  79  ลําดับที่  1
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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.2566 – 2570)  อบต. ยางหัก หน้า  80
  ลําดับที่  4
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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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า 80   ลําดับที่  3

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.2566 – 2570) อบต. ยาง
หัก หน้า 81  ลําดับที่  8
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พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม สงเสริมพัฒนา
ผู้นํากลุมสตรีและครอบครัว เชน คาวิทยากร  คาอาหาร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คา
วัสดุ 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. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้า 81  ลําดับที่  9
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 410,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตําบล  "ยางหักคัพ  ต้านภัยยาเสพติด" จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล “
ยางหักคัพ ต้านภัย      
ยาเสพติด” ของเยาวชน, ประชาชน ฯลฯ
 ในเขตพื้นที่ตําบลยางหัก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ 
 คาของรางวัล คาตอบแทนผู้ตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม 
 คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ
 และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
  ให้แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
  ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
  ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
  รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
  (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า  98  ที่  14
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โครงการแขงขันกีฬายุวชน  เยาวชนตําบลยางหัก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดแขงขันกีฬาประจําตําบลของ
ยุวชน เยาวชน ในพื้นที่ตําบลยางหัก เชน  คาป้ายประชา
สัมพันธ  
 คาของรางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขัน
กีฬาของ อปท. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570
)  หน้า  97  ที่  11
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โครงการคายยุวชน    คนคุณธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในโครงการคายยุวชนตําบลยางหัก  เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาที่พัก คายานพาหนะ   คาจัดสถานที่     คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ   เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
  พ.ศ. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
  ให้แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
  ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า  96  ที่  1
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โครงการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด นักเรียน  
เยาวชน  ประชาชน  องคกรปกครองสวนท้องถิ่น  อําเภอปากทอ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติดนักเรียน เยาวชน ประชาชน องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น อําเภอปากทอ  เชน  คาป้ายประชาสัมพันธ  คาของ
รางวัล คาอาหารและเครื่องดื่ม  คายานพาหนะ คาตอบแทนผู้
ตัดสิน ฯลฯ คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก
  อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
 การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ
 อปท. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566 – 2570
)  หน้า  98  ที่  15
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 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 การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจาย
 ตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็น
 วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบ
ประมาณ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 500,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมวันพอและวันแม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดกิจกรรมวันพอหรือจัด
กิจกรรมวันแม
    เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด   คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
  คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  สอดคล้อง
กับ
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) อบต.ยางหัก เป็นไป
ตาม
 พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
  ให้แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม  
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
 ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
 ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
 รวมการแขงขันกีฬาของ อปท. 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า  96  ที่  2
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โครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้า  ผูกแขนเรียกขวัญ กินข้าวหอของ 
     
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการจัดงานประเพณีเดือนเก้า ผูก
แขนเรียกขวัญ กินข้าวหอของชาวไทย เชื้อสายกะเหรี่ยง เชน
 คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คา
อาหาร
 และเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามพระราช
บัญญัติ
 ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
. 2537
   แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก
  อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ 
  อปท. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า  97
  ที่  9
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โครงการบรรพชาสามเณร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการบรรพชาสามเณร  เชน คาจัด
สถานที่ พิธีเปิด/ปิด   คาป้ายประชาสัมพันธ   คาวัสดุ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก  อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม  
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2559
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน 
การจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม 
การแขงขันกีฬาของ อปท. 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า  97  ที่  10
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โครงการสงเสริมจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมจัดกิจกรรมวันสําคัญ
 ทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา
 เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด  คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ
 คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
 พ.ศ. 2537 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก 
 อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน  
 การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ 
 อปท. 2564  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า  97
  ที่  6
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โครงการสงเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประเพณีลอย
กระทง เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัสดุ คาอาหาร และเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
 พ.ศ.2537แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
 ให้แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม  
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทาง
 ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จาย
 ในการจัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวม
 การแขงขันกีฬาของ อปท. 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570) หน้า  98 ที่  17
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โครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้าพรรษา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษาและรณรงคงดเหล้า  เข้าพรรษา  เชน คาจัดสถานที่ พิธี
เปิด/ปิด 
 คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จาย
อื่น ๆ
 ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก
 อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการ
 ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
 การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ
 อปท. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า  96
  ที่  2
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โครงการสงเสริมผู้นําด้านภูมิปญญญาท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการสงเสริมผู้นําด้านภูมิปญญาท้อง
ถิ่น 
 เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ 
 คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตาม
 พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
 พ.ศ. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
 ให้แก อปท. พ.ศ.  2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ
.  2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
 และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
 การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ของ 
 อปท. 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  หน้า  98
  ที่  13
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ประเพณีสงกรานตและวันผู้สูงอายุตําบลยางหัก จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการประเพณีสงกรานตและวันผู้สูง
อายุ
 เชน คาจัดสถานที่ พิธีเปิด/ปิด คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นไปตาม
 พระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
   พ.ศ. 2537  แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
 2) พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก
  อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
  และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
 ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่  ๓ ) พ.ศ. 2559
 5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน
   การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาของ อปท. 2564
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า  98  ที่  16
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 8,817,100 บาท

งบลงทุน รวม 8,817,100 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 8,817,100 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 11 หมูที่ 
5   
บ้านไทยประจัน  ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 578,200 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 11 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 250 เมตร หนา  0.05  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  875 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบายน้ํา
ขนาดเส้นผานศูนยกลาง 1.00 เมตร  จํานวน  8  ทอน  หมูที่ 5
   บ้านไทยประจัน  ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี  
ตามแบบ อบต.ยางหัก กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 ลําดับที่ 157 หน้า 38)  

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย รพ
.สต.บ้านไทยประจัน  หมูที่ 5 บ้านไทยประจัน  ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 611,700 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย รพ
.สต.บ้านไทยประจัน 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 265 เมตร หนา  0.05
  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  927.50 ตารางเมตร พร้อมวางทอ
ระบายน้ําขนาดเส้นผานศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน หมู
ที่ 5  บ้านไทยประจัน   ตําบลยางหัก   อําเภอปากทอ    จังหวัด
ราชบุรี   ตามแบบ อบต.ยางหัก กําหนด  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 156 หน้า 37)  
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเขาไม้รวก 
(ชวงที่ 4) 
หมูที่ 2 บ้านตากแดด ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 634,200 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเขาไม้
รวก (ชวงที่ 4) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250
 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,000 ตาราง
เมตร หมูที่ 2 บ้านตากแดด  ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี ตามแบบ อบต.ยางหัก กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ
. 2566 – 2570 
ลําดับที่ 87  หน้า  22)

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเขาหัวแดง 
หมูที่ 3 
บ้านทายาง ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 1,812,400 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยเขาหัว
แดง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 600 เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  2,880 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน หมูที่ 3 บ้านทา
ยาง   ตําบลยางหัก   อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ตามแบบ อบ
ต.ยางหัก กําหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 
ลําดับที่  117 หน้า 29) 

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบ้านนาย
แกน  หมูที่ 7  บ้านห้วยศาลา ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี

จํานวน 405,900 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบ้าน
นายแกน  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 160
 เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  640 ตาราง
เมตร  หมูที่ 7  บ้านห้วยศาลา  ตําบลยางหัก อําเภอปาก
ทอ จังหวัดราชบุรี 
ตามแบบ อบต.ยางหัก กําหนด  (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 –
 2570 ลําดับที่ 203 หน้า 47)  
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบ้านนาย
แก้ว (ชวงที่ 2)  หมูที่ 8  บ้านลานคา  ตําบลยางหัก  อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

จํานวน 1,175,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยบ้าน
นายแก้ว (ชวงที่ 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 440 เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา  1,760 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผาน
ศูนยกลาง 1.00 เมตร จํานวน 24 ทอน หมูที่ 8  บ้านลาน
คา   ตําบลยางหัก   อําเภอปากทอ  จังหวัดราชบุรี ตามแบบ อบ
ต.ยางหัก กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับ
ที่ 204 หน้า 48)  

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยพุปะหัง 
(ชวงที่ 2)  
หมูที่ 7  บ้านห้วยศาลา ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 634,200 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยพุ
ปะหัง (ชวงที่ 2)  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 250
 เมตร หนา 0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  1,000 ตาราง
เมตร  หมูที่ 7  
บ้านห้วยศาลา   ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี 
ตามแบบ อบต.ยางหัก กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
– 2570 ลําดับที่ 190 หน้า 45)  

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยมะกอก
ทอง (ชวงที่ 3) 
หมูที่ 6 บ้านยางคู ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 1,237,300 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 
ซอยมะกอกทอง (ชวงที่ 3) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 480
 เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  1,920 ตาราง
เมตร พร้อมวางทอระบายน้ําขนาดเส้นผานศูนยกลาง 1.00
 เมตร จํานวน 8 ทอน หมูที่ 6  บ้านยางคู ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ  จังหวัดราชบุรี ตามแบบ อบต.ยางหัก กําหนด (แผน
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับที่ 179 หน้า 42)  
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โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสามพี่น้อง 
หมูที่ 1 
บ้านวังปลาชอน  ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 1,094,000 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ซอยสามพี่
น้อง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง 490 เมตร หนา  0.05
  เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา  1,715  ตารางเมตร หมูที่ 1 บ้านวังปลา
ชอน  ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ตามแบบ อบต
.ยางหัก กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับ
ที่  79 หน้า  20)  

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตเพชรในฝน 
ซอย 5  
หมูที่ 4  บ้านหินสี ตําบลยางหัก อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี

จํานวน 634,200 บาท

โครงการกอสร้างถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตเพชรใน
ฝน ซอย 5  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะ
ทาง 250 เมตร หนา  0.05  เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,000 ตารางเมตร  หมูที่ 4 บ้านหินสี   ตําบลยาง
หัก   อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี ตามแบบ อบต.ยาง
หัก กําหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ลําดับ
ที่ 145 หน้า 35)  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 250,000 บาท

งบบุคลากร รวม 150,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 150,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนให้แก  พนักงานสวน
ตําบล จํานวน  1  อัตรา (ตั้งจายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวด
ภาษีจัดสรร)  นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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.2566 – 2570)  หน้า 88      ลําดับที่  9
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 630,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 600,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจ้างเหมาเครื่องจักร  ขุดลอกดินโคลนและวัชพืชในแหลงน้ํา จํานวน 500,000 บาท

    เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานการจ้างเหมาเครื่อง
จักร  มาขุดลอกดินโคลนและวัชพืชคางๆ  เชน  ผัก
ตบชวา  จอก แหน วัชพืชอื่นๆในแหลงน้ํา ที่กีดขวางทางน้ํา  และ
คาป้ายโครงการ  คาจ้างเหมา                คาวัสดุอุปกรณ และ
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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่  อปท. พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)  หน้า 87   ลําดับที่  1
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โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  "ท้องถิ่น สร้างป่า  รักษ
น้ํา"

จํานวน 20,000 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.2566 – 2570)  หน้า   87    ลําดับ
ที่   6
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โครงการอบรมให้ความรู้ลดภาวะโลกร้อน ลดปริมาณขยะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้ภาวะ
โลกร้อน ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รณรงค
การกําจัดขยะและลดปริมาณขยะ  เชน เชน คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม  คาวัสดุ  คายานพาหนะ คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จาย
อื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้ เป็นไปตามพระราช
บัญญัติ  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.2566 – 2570)   หน้า  87  ลําดับที่  5
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โครงการอาสาสมัครพิทักษโลกหรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอาสาสมัครพิทักษ
โลกหรืออาสาสมัครท้องถิ่นรักษโลก เชน  คาวิทยากร  คา
อาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาใช้จายตกแตงสถานที่ขัด
งาน คาวัสดุ  คาใช้จายพิธีเปิด-ปิด คาใช้จายที่จําเป็นและเกี่ยว
เนื่องกับโครงการ 
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.2566 – 2570)   หน้า  88  ลําดับที่  10
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สงเสริมการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 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.2566 – 2570)   หน้า  87  ลําดับที่  4

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร สําหรับใช้ในการเพาะปลูก บํารุง
รักษา ประดับตกแตงสถานที่ราชการและสวนสาธารณะ เชน พันธุ
พืช  วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย สปริงเกลอร เคียว หน้ากากป้องกันก๊าซ
พิษ จอบ ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืช
และสัตว  อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก น้ําเชื้อพันธุสัตว เคียว เครื่องดัก
แมลง อวน กระชัง  มีดตัดไม้ หัวกะโหลกดูดน้ํา ฯลฯ เป็นไปตาม
หนังสือสั่งการ  ดังนี้  
           หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว 1095  ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,799,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 900,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

448,300

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

170,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 10,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,799,100

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,500,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 90,000

เงินสํารองจาย 900,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

448,300

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

2,413,000 147,000 1,600,000 242,000 790,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

132,000 22,000 30,000

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 501,580

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,376,000 370,000 715,000 160,000 700,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

58,000 60,000 92,000 6,000 70,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

300,000 40,000 70,000 140,000 100,000

คาเบี้ยประชุม 20,000 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

40,000 20,000 20,000

คาเชาบ้าน 90,000 100,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

849,600

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

150,000 5,342,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

184,000

เงินประจําตําแหนง 294,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 501,580

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 3,321,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

286,000

เงินวิทยฐานะ 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

650,000

คาเบี้ยประชุม 220,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

80,000

คาเชาบ้าน 190,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

50,000 70,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

200,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางหัก

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

50,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

200,000 80,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

170,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

200,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางหัก

30,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

การจัดการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น

100,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

330,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร

40,000

โครงการดําเนินงานด้าน
การป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

200,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

30,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลเคลื่อนที่ให้
บริการประชาชน

10,000

โครงการออกหนวย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมขุคลากรองค์
กรปกครองสวนท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ
และนอกราชอาณาจักร

40,000

โครงการดําเนินงานด้าน
การป้องกันและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์

50,000

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

200,000

โครงการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ในการจัดทําเวที
ประชาคมตางๆ

30,000

โครงการเสริมสร้าง
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในการปฏิบัติ
งาน

30,000

โครงการองค์การบริหาร
สวนตําบลเคลื่อนที่ให้
บริการประชาชน

10,000

โครงการออกหนวย
บริการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

10,000

เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมขุคลากรองค์
กรปกครองสวนท้องถิ่น

30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 100,000 1,000,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน

40,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของ องค์การบริหาร
สวนตําบลยางหัก

70,000

โครงการวันสถาปนา 
อปพร.

10,000

ถนนปลอดภัยชวง
เทศกาลตางๆ

50,000

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันสาธารณภัย

30,000

ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหาร
สาวนตําบลยางหัก

30,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางหัก

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 1,400,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่าและหมอก
ควัน

40,000

โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวน อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ของ องค์การบริหาร
สวนตําบลยางหัก

70,000

โครงการวันสถาปนา 
อปพร.

10,000

ถนนปลอดภัยชวง
เทศกาลตางๆ

50,000

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ
และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันสาธารณภัย

30,000

ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองค์การบริหาร
สาวนตําบลยางหัก

30,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางหัก

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบัณฑิตน้อย 10,000

โครงการพิธีไหว้ครู
ประจําปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

380,000

ทัศนศึกษานอกสถานที่ 80,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการบัณฑิตน้อย 10,000

โครงการพิธีไหว้ครู
ประจําปศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 40,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

380,000

ทัศนศึกษานอกสถานที่ 80,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
ที่่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

30,000

โครงการฝึกอบรมการ
แพทย์ฉุกเฉิน

50,000

โครงการอบรมและ
รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์

15,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:52:56 หน้า : 12/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

20,000

ฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคระบาด  
อุบัติขึ้นใหม

15,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครอง          
  สวนท้องถิ่น

40,000

วันผู้พิการ 10,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
 ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

100,000

โครงการฝึกอาชีพและ
สงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

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

20,000

ฝึกอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคระบาด  
อุบัติขึ้นใหม

15,000

คาใช้จายในการชวย
เหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครอง          
  สวนท้องถิ่น

40,000

วันผู้พิการ 10,000

คาจ้างเหมาบริการตางๆ 
 ที่เป็นประโยชน์ตอ
องค์การบริหารสวน
ตําบล

100,000

โครงการฝึกอาชีพและ
สงเสริมอาชีพให้แก
ประชาชน

50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดหรือ
ประชารัฐ รวมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด

20,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือ
โครงการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

ดนตรีไทย  ต้านภัยยา
เสพติด

17,000

พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
และครอบครัว

30,000

โครงการกิจกรรมวันพอ
และวันแม

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบล  "ยางหักคัพ  
ต้านภัยยาเสพติด"

โครงการแขงขันกีฬา
ยุวชน  เยาวชนตําบล
ยางหัก

โครงการคายยุวชน    
คนคุณธรรม
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดหรือ
ประชารัฐ รวมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด

20,000

โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือ
โครงการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

ดนตรีไทย  ต้านภัยยา
เสพติด

17,000

พัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี
และครอบครัว

30,000

โครงการกิจกรรมวันพอ
และวันแม

10,000 10,000

โครงการแขงขันกีฬา
ตําบล  "ยางหักคัพ  
ต้านภัยยาเสพติด"

250,000 250,000

โครงการแขงขันกีฬา
ยุวชน  เยาวชนตําบล
ยางหัก

40,000 40,000

โครงการคายยุวชน    
คนคุณธรรม

50,000 50,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนเก้า  ผูก
แขนเรียกขวัญ กินข้าว
หอของ      
ชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด นักเรียน  
เยาวชน  ประชาชน  
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  อําเภอปากทอ

โครงการบรรพชา
สามเณร

โครงการสงเสริมจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง

โครงการสงเสริม
ประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

โครงการสงเสริมผู้นํา
ด้านภูมิปัญญญาท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนเก้า  ผูก
แขนเรียกขวัญ กินข้าว
หอของ      
ชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง

200,000 200,000

โครงการจัดสงนักกีฬา
เข้ารวมแขงขันกีฬาต้าน
ภัยยาเสพติด นักเรียน  
เยาวชน  ประชาชน  
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  อําเภอปากทอ

30,000 30,000

โครงการบรรพชา
สามเณร

30,000 30,000

โครงการสงเสริมจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

10,000 10,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีลอยกระทง

140,000 140,000

โครงการสงเสริม
ประเพณีแหเทียนเข้า
พรรษา

30,000 30,000

โครงการสงเสริมผู้นํา
ด้านภูมิปัญญญาท้องถิ่น

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุตําบลยางหัก

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้ตําบลยางหัก

โครงการจ้างเหมาเครื่อง
จักร  ขุดลอกดินโคลน
และวัชพืชในแหลงน้ํา

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ  "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า  รักษ์น้ํา"

โครงการอบรมให้ความ
รู้ลดภาวะโลกร้อน ลด
ปริมาณขยะ

โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์โลกหรืออาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

สงเสริมการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 220,000 50,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000 10,000 200,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 1,760,000 15,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000 140,000 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 150,000 5,000 150,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุตําบลยางหัก

50,000 50,000

โครงการจัดงานเทศกาล
ผลไม้ตําบลยางหัก

100,000 100,000

โครงการจ้างเหมาเครื่อง
จักร  ขุดลอกดินโคลน
และวัชพืชในแหลงน้ํา

500,000 500,000

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ  "ท้อง
ถิ่น สร้างป่า  รักษ์น้ํา"

20,000 20,000

โครงการอบรมให้ความ
รู้ลดภาวะโลกร้อน ลด
ปริมาณขยะ

30,000 30,000

โครงการอาสาสมัคร
พิทักษ์โลกหรืออาสา
สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

30,000 30,000

สงเสริมการปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ

20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 320,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 240,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,805,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 340,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 555,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 10,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 340,000 50,000 50,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000 15,000 20,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุสนาม 10,000 30,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกอสร้าง 40,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

20,000 250,000

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุสํารวจ 30,000

วัสดุกีฬา

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 230,000 70,000 100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 2,000 2,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000 10,000

คาบริการไปรษณีย์ 13,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

25,000 30,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 440,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 85,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000

วัสดุสนาม 40,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุกอสร้าง 140,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

270,000

วัสดุการเกษตร 30,000 50,000

วัสดุการศึกษา 20,000

วัสดุดนตรี 20,000

วัสดุอื่น 10,000

วัสดุสํารวจ 30,000

วัสดุกีฬา 40,000 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 400,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 4,000

คาบริการโทรศัพท์ 15,000

คาบริการไปรษณีย์ 13,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

55,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:52:56 หน้า : 22/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ   
จํานวน  6  ตัว

16,200

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  
จํานวน  4  ตัว

10,800

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน  จํานวน  1  เครื่อง

8,000

ตู้บานเลื่อน  จํานวน  2  
 ตู้

10,000

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 
พร้อมเก้าอี้  จํานวน  3  
ชุด

61,200

โต๊ะประชุม จํานวน  1  
ชุด

114,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล     จํานวน  1  
ชุด

35,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:52:56 หน้า : 23/36



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ   
จํานวน  6  ตัว

16,200

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  
จํานวน  4  ตัว

10,800

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  
ชนิดบันทึกเวลาเข้าออก
งาน  จํานวน  1  เครื่อง

8,000

ตู้บานเลื่อน  จํานวน  2  
 ตู้

10,000

โต๊ะทํางานผู้บริหาร 
พร้อมเก้าอี้  จํานวน  3  
ชุด

61,200

โต๊ะประชุม จํานวน  1  
ชุด

114,500

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

กล้องถายภาพนิ่งระบบ
ดิจิตอล     จํานวน  1  
ชุด

35,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 3 เครื่อง

66,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
จํานวน  2  ชุด

15,000

เครื่องพิมพ์่ชนิดเลเซอร์  
จํานวน 1  เครื่อง

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2 (27 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
ชุด

26,000

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  
จํานวน   2  ตัว

5,400

ตู้เหล็ก  2   บาน 5,700

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
แบบ  2  บาน จํานวน  
4  ตู้

20,000

โต๊ะทํางานเหล็ก  7  
ลิ้นชัก  จํานวน  2  ตัว

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต
บุ๊ค สําหรับงานประมวล
ผล  จํานวน 3 เครื่อง

66,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank 
Printer)  
จํานวน  2  ชุด

15,000

เครื่องพิมพ์่ชนิดเลเซอร์  
จํานวน 1  เครื่อง

15,000

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network 
แบบที่ 2 (27 
หน้า/นาที) จํานวน 1 
ชุด

26,000

เก้าอี้ทํางานปรับระดับ  
จํานวน   2  ตัว

5,400

ตู้เหล็ก  2   บาน 5,700

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
แบบ  2  บาน จํานวน  
4  ตู้

20,000

โต๊ะทํางานเหล็ก  7  
ลิ้นชัก  จํานวน  2  ตัว

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง

46,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 4 เครื่อง

22,800

ตู้เหล็กบานเลื่อน  
กระจกแบบ  2  บาน

10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง  ชนิด
แสตนเลส  จํานวน  1  
อัน

7,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 11 หมูที่ 
5   
บ้านไทยประจัน  ตําบล
ยางหัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ All 
In One สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 
เครื่อง

46,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
จํานวน 4 เครื่อง

22,800

ตู้เหล็กบานเลื่อน  
กระจกแบบ  2  บาน

10,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะทาง  ชนิด
แสตนเลส  จํานวน  1  
อัน

7,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

100,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย 11 หมูที่ 
5   
บ้านไทยประจัน  ตําบล
ยางหัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

578,200 578,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย รพ
.สต.บ้านไทยประจัน  
หมูที่ 5 บ้านไทยประจัน 
 ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาไม้
รวก (ชวงที่ 4) 
หมูที่ 2 บ้านตากแดด 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาหัว
แดง หมูที่ 3 
บ้านทายาง ตําบลยาง
หัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอย รพ
.สต.บ้านไทยประจัน  
หมูที่ 5 บ้านไทยประจัน 
 ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

611,700 611,700

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาไม้
รวก (ชวงที่ 4) 
หมูที่ 2 บ้านตากแดด 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

634,200 634,200

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยเขาหัว
แดง หมูที่ 3 
บ้านทายาง ตําบลยาง
หัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

1,812,400 1,812,400
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านนาย
แกน  หมูที่ 7  บ้านห้วย
ศาลา ตําบลยางหัก 
อําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านนาย
แก้ว (ชวงที่ 2)  หมูที่ 8  
บ้านลานคา  ตําบลยาง
หัก  อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยพุปะหัง 
(ชวงที่ 2)  
หมูที่ 7  บ้านห้วยศาลา 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านนาย
แกน  หมูที่ 7  บ้านห้วย
ศาลา ตําบลยางหัก 
อําเภอปากทอ จังหวัด
ราชบุรี

405,900 405,900

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยบ้านนาย
แก้ว (ชวงที่ 2)  หมูที่ 8  
บ้านลานคา  ตําบลยาง
หัก  อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

1,175,000 1,175,000

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยพุปะหัง 
(ชวงที่ 2)  
หมูที่ 7  บ้านห้วยศาลา 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

634,200 634,200
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยมะกอก
ทอง (ชวงที่ 3) 
หมูที่ 6 บ้านยางคู 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยสามพี่
น้อง หมูที่ 1 
บ้านวังปลาชอน  ตําบล
ยางหัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพชรในฝัน 
ซอย 5  
หมูที่ 4  บ้านหินสี 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยมะกอก
ทอง (ชวงที่ 3) 
หมูที่ 6 บ้านยางคู 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

1,237,300 1,237,300

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ซอยสามพี่
น้อง หมูที่ 1 
บ้านวังปลาชอน  ตําบล
ยางหัก อําเภอปากทอ 
จังหวัดราชบุรี

1,094,000 1,094,000

โครงการกอสร้างถนน
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเพชรในฝัน 
ซอย 5  
หมูที่ 4  บ้านหินสี 
ตําบลยางหัก อําเภอ
ปากทอ จังหวัดราชบุรี

634,200 634,200

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานเคหะและ

ชุมชน
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอปากทอ 
 จังหวัดราชบุรี

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาใช้จาย
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

3,650,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม การบริการ
สาธารณสุขมูลฐานตางๆ

160,000

รวม 14,917,400 9,747,600 1,259,000 9,472,900 570,000 598,000 4,049,000 147,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนและ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่นในเขตอําเภอปากทอ 
 จังหวัดราชบุรี

30,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนคาใช้จาย
โครงการอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียน

3,650,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม การบริการ
สาธารณสุขมูลฐานตางๆ

160,000

รวม 910,000 8,817,100 880,000 51,368,000

วันที่พิมพ์ : 22/9/2565  08:52:56 หน้า : 36/36






