
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน
อําเภอ หนองม่วง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,950,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,575,660 บาท

งบบุคลากร รวม 5,067,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยาง
โทน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800 บาท และเงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางโทน  จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบลยาง
โทน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000  บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางโทน จํานวน 2 อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ยางโทน  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,886,400 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยาง
โทน จํานวน 12 เดือน ดังนี้
   1. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 11,220 บาท/เดือน
   2. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 9,180 บาท/เดือน
   3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 18 อัตราๆ
ละ 7200 บาท/เดือน
   4. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตราๆ
ละ 7200 บาท/เดือน
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,495,940 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,487,040 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด อบต
. จํานวน 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงิน
เดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตําบล โดยจ่ายให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี้
   1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1
 อัตรา
   2. หัวหน้าสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานทั่ว
ไป อํานวยการท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
   3. นิติกร จํานวน 1 อัตรา
   4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
   5. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 66,780 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  1. นิติกร จํานวน 1 อัตรา
  2. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  (นักบริหารงานท้องถิ่น) จํานวน 1
 อัตราๆละ 4,000 บาท/เดือน
  2. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงานทั่ว
ไป อํานวยการท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 252,120 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทั้งนี้จ่าย
ตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
   1. พนักงานจ้างทั่วไป
       - คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา
       - คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 5 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
   1. พนักงานจ้างทั่วไป
       - คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา
       - คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,336,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 325,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 110,400 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 270,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลยาง
โทน 3 อัตรา ดังนี้
  1. ค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างขับรถส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา
  2. ค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างอยู่เวรรักษาความปลอดภัยในที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
  3. ค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําความสะอาดอาคารที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา จํานวน 200,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ของนายก รองนายก เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู อบต
. ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดหรือตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยแยกเป็น
  1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
  - เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้ในที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล คณะบุคคล ที่นิเทศงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยตั้ง
ไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
  2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฏหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ได้แก่ ค่า
อาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ ซึ่ง
จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้า
ประชุมอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมการประชุม
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายจัดงานรัฐพิธีและงานสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราชพิธี หรือ
วันสําคัญต่างของชาติ ตามนโยบายหรือคําสั่งของอําเภอ จังหวัด กรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อํานาจหน้าที่ ได้แก่ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ ค่าจัดทําซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ ค่าจัดซื้อธงชาติ ป้าย
สัญลักษณ์ ดอกไม้ธูปเทียน พานพุ่มถวายสักการะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น  
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของนายก รองนายก เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้า
ลักษณะค่าใช้จ่ายประเภทนี้
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน  การประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตั้งโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถาน
ที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัด
ทําโครงการ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้
บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าวารสาร จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวารสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัด
โครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ข้อ 2

โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาดอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ข้อ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางโทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 385,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 65,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ สมุด ปากกา กระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธง
ชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นํ้าดื่ม
บริการประชาชน และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาถู
พื้น นํ้ายาเช็ดกระจก ถุงขยะ ถาด แก้วนํ้า และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่
จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ ไม้ ค้อน จอบ เสียม นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี อิฐ กระเบื้อง ตะปู แปรงทาสี และวัสดุงานก่อสร้างอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เพลา กันชน หัวเทียน หม้อนํ้ารถ
ยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง ไขควง และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่  นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน ก๊าส ก๊าสหุงต้ม และ
วัสดุวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่  จอบ เสียม พลั่ว วัสดุเพาะชํา พันธุ์พืช ปุ๋ย และวัสดุการ
เกษตร อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ขาตั้ง
กล้อง และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ หมึกพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 306,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ และการสื่อสารที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงานขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ได้แก่ ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่า
ซื้อดวงตราไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายทางไปรษณีย์อื่นๆ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 122,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู 
จํานวน 1 เครื่อง

จํานวน 27,400 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง สําหรับห้อง
ปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด อบต.
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561
 หน้าที่ 21
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ข้อ 11

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง

จํานวน 86,800 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง สําหรับ
ห้องปฏิบัติงานที่ทําการ อบต.
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561
 หน้าที่ 20
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 110 ข้อ 12

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
โครงการจัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร จํานวน 10 ใบ จํานวน 8,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะชนิดพลาสติก ขนาด 200 ลิตร จํานวน 10
 ใบ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ข้อ 24
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 25,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา การสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติการ
วางแผนพัฒนา การติดตามประเมินผลในด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าจ้างที่
ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)

จํานวน 25,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อทอง ตาม
โครงการศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ข้อ 23

งานบริหารงานคลัง รวม 1,961,820 บาท
งบบุคลากร รวม 1,264,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,264,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 895,680 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุง 
อัตราเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองคลัง 
จํานวน 4 อัตรา ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนระดับของพนักงานส่วนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)   จํานวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                    จํานวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ                                     จํานวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                         จํานวน 1 อัตรา
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ที่ มท.0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 46,380 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิ ให้
แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้(กองคลัง) ดังนี้
 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
 3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และ ค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิ,เงินค่าตอบ
แทนรายเดือนและเงินอื่นๆที่จ่ายควบกับเงินเดือน1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้ 
 1.ผู้อํานวยการกอง (นักบริหารงานคลัง) อัตราละ 3,500 บาท/เดือน
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3)พ.ศ.2561
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต0809.ที่มท.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง 
และพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา รวม 12 เดือน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง) ดังนี้
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
 2. พนักงานจ้างทั่วไป
     - คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2561
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต0809.ที่มท.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ ภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,060 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้(กองคลัง) ดังนี้
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
 2. พนักงานจ้างทั่วไป
     - คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต 0809.ที่มท.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 182,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 101,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี) สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และ ค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง
กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว156
ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบบุคคล
หรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และ
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มาปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (กองคลัง)
  - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2409 ลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 
 สังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สังกัดกองคลัง
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 180,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารคนงานทั่วไปของ กองคลัง จํานวน 2
 อัตรา ดังนี้ 
1.จ้างเหมาเพื่อรับจ้างจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษี               จํานวน 1 อัตรา
2.จ้างเหมาเพื่อรับจ้างเกี่ยวกับงานกิจการประปา          จํานวน 1 อัตรา
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 130,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดหรือตักสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่า
จ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
  - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายประเภทนี้ 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เช่น การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
 - เถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808 มท.3/ว 67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว
 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ข้อ 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ของกองคลังให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ สมุด ปากกา กระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธง
ชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นํ้าดื่ม
บริการประชาชน และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ หมึกพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1
 หลัง ขนาดกว้าง 92 ซม. สูง 186 ซม. ลึก 45.7 ซม.
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121 ข้อ 6

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 538,040 บาท

งบบุคลากร รวม 280,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 280,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 280,440 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงาน
ส่วนตําบล โดยจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี้
   1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 257,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 87,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป 
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่านํ้าดื่ม
ไว้บริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ข้อ 3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้แก่ ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่านํ้า
ดื่มไว้บริการประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84 ข้อ 3

โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการป้องกันอัคคีภัยใน
สถานศึกษาและชุมชนได้แก่ ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86 ข้อ 11
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โครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการรณรงค์ ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้แก่ ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85 ข้อ 7

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เครื่องแบบพนักงานดับ
เพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง ชุดปฏิบัติการกู้ภัย เสื้อจราจรสะท้อน
แสง เสื้อกันฝนพร้อมแถบสะท้อนแสง และวัสดุเครื่องแต่งกายอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก่ วัสดุสําหรับเปลี่ยนถ่ายถังเคมี
ดับเพลิงที่หมดอายุการใช้งาน จัดหาโฟมสําหรับดับเพลิง ท่อดูดนํ้าดับ
เพลิง หัวฉีดนํ้าดับเพลิง และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อป
พร.ได้แก่ ค่าจัดทําป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 ข้อ 14
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,886,490 บาท

งบบุคลากร รวม 454,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 454,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปีให้แก่  ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทนจํานวน 1 อัตรา
 รวม 12 เดือน ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของ
พนักงานส่วนตําบล
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหารงาน
บุคลคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง 
และพนังงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 - ประกาศคณะกรรมการกลางส่วนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2558

    
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวิทยะฐานะให้แก่ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยาง
โทน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหารงาน
บุคลคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง 
และพนังงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 - ประกาศคณะกรรมการกลางส่วนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 116,184 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ รวม 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหารงาน
บุคลคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ประกาศคณะกรรมการกลางส่วนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ
.2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,616 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
   1. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหารงาน
บุคลคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอื่น ๆ และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น ลูกจ้าง 
และพนังงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ประกาศคณะกรรมการกลางส่วนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน ประโยชน์ตอบแทน
อื่น
เป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2558

งบดําเนินงาน รวม 731,690 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างทั่วไป 
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าใช้สอย รวม 313,450 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 90,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลยาง
โทน 1 อัตรา ดังนี้
  1. ค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้างทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนา

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ของ พนักงานครู อบต.และพนักงานจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลยางโทน จํานวน 1,100 บาท

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน เช่นอาหารว่างสําหรับผู้ปกครอง
เด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่จัดทําโครงการ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 75 ข้อ10

โครงการวันแม่แห่งชาติ จํานวน 1,100 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันแม่แห่งชาติประจําปี พ.ศ
.2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเช่นค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
 พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 75 ข้อ 9

โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ จํานวน 3,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญทางศาสนาและวัน
สําคัญของชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่า
อาหาร
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 77 ข้อ 17

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นค่าจัดทําป้าย
โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยถวายพระและค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
 การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 76 ข้อ 12

วันที่พิมพ์ : 9/8/2562  13:24:22 หน้า : 21/44



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 122,500 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน โดยประมาณการการจัดสรรไว้
จํานวน 25 คน จากจํานวนเด็ก 22 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562) อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25561-2565) หน้าที่ 74 ข้อ 2

โครงการสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลยางโทน (รายหัว)

จํานวน 42,500 บาท

 - เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เงินอุด
หนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี โดยประมาณการการจัดสรรไว้จํานวน 25 คน จากจํานวนเด็ก 22
 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25561-2565) หน้าที่ 74 ข้อ3
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลยางโทน

จํานวน 28,250 บาท

 - เพื่อจ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน โดยประมาณการการจัดสรรไว้
จํานวน 25 คน จากจํานวนเด็ก 22 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562)
   1.ค่าหนังสือ อัตรา คนละ 200 บาท/ปี
     ( 200*25 = 5,000 บาท )
   2.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตรา คนละ 200 บาท/ปี 
     ( 200*25 = 5,000 บาท )
   3.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ 300 บาท/ปี
     ( 300*25 = 7,500 บาท )
   4.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัยอัตรา คนละ 430 บาท/ปี
     ( 430*25 = 10,750 บาท )
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว
 3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบ
ประมาณ 2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25561-2565) หน้าที่ 74 ข้อ3

ค่าวัสดุ รวม 383,240 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 383,240 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จํานวน 260 วัน จํานวน 52
 สัปดาห์ๆละ 5 วัน วันเสาร์-อาทิตย์) โดยจัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก  ป
.1-เด็ก ป. 6 อัตราจัดสรร 7.37 บาท จํานวนนักเรียน ณ วันที่ 10
 มิถุนายน 2562 โดยแยกเป็น 
 1.โรงเรียนบ้านยางโทน
     จํานวนเด็ก   75   คน   เป็นเงิน  143,715   บาท
 2.โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
     จํานวนเด็ก   40  คน    เป็นเงิน   76,648    บาท
 3.โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 
     จํานวนเด็ก   38  คน    เป็นเงิน   72,815.6  บาท
 4.โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว
     จํานวนเด็ก   22  คน    เป็นเงิน   42,156.4  บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้กับนัก
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน โดย
ประมาณการการจัดสรรไว้จํานวน 25 คน จากจํานวนเด็ก 22 คน(ข้อ
มูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) เป็นเวลา 260 วัน อัตราจัดสรร คน
ละ 7.37 บาท  เป็นเงิน    47,905 บาท 
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที่ มท 0816.2/ว3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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งบเงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 700,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 700,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนสังกัดคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จํานวน 200 วัน โดยจัดสรรให้เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-เด็ก ป. 6 อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จํานวนนัก
เรียน ณ. วันที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยแยกเป็น
 1.โรงเรียนบ้านยางโทน
     จํานวนเด็ก  75   คน   เป็นเงิน   300,000   บาท
 2.โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
     จํานวนเด็ก  40   คน   เป็นเงิน   160,000   บาท
 3.โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 
     จํานวนเด็ก  38   คน   เป็นเงิน   152,000   บาท
 4.โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว
     จํานวนเด็ก    22   คน   เป็นเงิน    88,000    บาท

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุด
หนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 25561-2565) หน้าที่ 76
 ข้อ13

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 274,980 บาท

งบดําเนินงาน รวม 274,980 บาท
ค่าใช้สอย รวม 274,980 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคติดต่อ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน/ควบคุมโรค
ติดต่อ ได้แก่ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างละเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ข้อ 2
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข ได้แก่ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89 ข้อ 4

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 54,150 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ในการฉีด ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ (จํานวน 1805
 ตัว ๆ ละ 30 บาท)
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ข้อ 5

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,830 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า เป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ โดยทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (จํานวน 1805 ตัว ๆ ละ 3 บาท)
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90 ข้อ 6
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,200,940 บาท

งบบุคลากร รวม 752,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 752,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 590,040 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล กองสวัสดิการสังคม จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทั้งนี้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับของพนักงานส่วนตําบล โดยจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี้
   1.  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) จํานวน 1 อัตรา
   2. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม)  จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้างทั่วไป 
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดหรือตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสมมนา ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายประเภทนี้ 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 200,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ โดย
อาจเป็นสิ่งของ หรือจ่ายเป็นเงิน หรือการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ข้อ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางโทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ สมุด ปากกา กระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธง
ชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นํ้าดื่ม
บริการประชาชน และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ หมึกพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network จํานวน 8,900 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว
ดํา ชนิด Network 
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi จํานวน 1
 เครื่อง
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 หน้า 17 ข้อ 45 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 126 ข้อ 3
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,475,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,234,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,234,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 908,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นจํานวนเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปี
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักกองช่าง จํานวน 3 อัตรา รวม 12 เดือน
ทั้งนี้ให้จ่ายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วน
ตําบล 
ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)   จํานวน 1 อัตรา
2.นายช่างโยธา        จํานวน 1 อัตรา
3.นายช่างไฟฟ้า      จํานวน 1 อัตรา
- ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงาน
ช่าง)  จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 266,580 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
   - ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป
   - คนงานทั่วไป   จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วันที่พิมพ์ : 9/8/2562  13:24:22 หน้า : 30/44



เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,460 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12 เดือน จํานวน 2
 อัตรา 
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138 ลงวัน
ที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 789,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 194,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 105,400 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลยางโทน (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธี
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
 - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2409 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบล สังกัดกองช่าง จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอื่น และค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 90,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของกองช่าง รายละเอียดดัง
นี้
 1. ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเกี่ยวกับงานทําความสะอาดรอบบริเวณ
อาคารสํานักงาน ดูแลต้นไม้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท
  - เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ได้แก่ ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดหรือตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าจดทะเบียน ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติด
ตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ และค่าจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสมมนา ใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ได้แก่ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายประเภทนี้ 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลยางโทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ สมุด ปากกา กระดาษ ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธง
ชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ นํ้าดื่ม
บริการประชาชน และวัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ หลอด
ไฟ สายไฟ ชุดโคมไฟ เครื่องมืออุปกรณ์ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้น
เปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ ไม้ ค้อน จอบ เสียม นํ้ามันทา
ไม้ ทินเนอร์ สี อิฐ กระเบื้อง ตะปู แปรงทาสี และวัสดุงานก่อสร้างอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรี่การ์ด ขาตั้ง
กล้อง และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืน
นาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น ได้แก่ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ หมึกพิมพ์ เมาส์ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
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งบลงทุน รวม 452,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 452,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน จํานวน 2 ตู้ จํานวน 13,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ขนาดกว้าง 115
 ซม.
สูง 87 ซม. ลึก 40 ซม. จํานวน 2 ตู้
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 135 ข้อ 25

ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเครื่องปัมนํ้าแบบจุ่ม (ซับเมิร์สซิเบิล) จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 51,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปัมนํ้าแบบจุ่ม (ซับเมิร์สซิเบิล) 
  ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 3 เครื่อง
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิ.ย
. 2559
เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ข้อ 29 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน 
ขนาด 6.5 แรงม้า ความถี่ในการตบไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง/นาที
จํานวน 1 เครื่อง
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2561
 หน้า 2 ลําดับที่ 1.3
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 136 ข้อ 30

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 จํานวน 190,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
 บ้านหนองไก่ห้าว จากที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 โดยติดตั้งลําโพงใน
บริเวณหมู่บ้าน จํานวน 10 ตัว ระยะทางพาดสายสัญญาณเสียง 3,750
 เมตร
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ข้อ 13 
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จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จํานวน 155,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 
 บ้านบ่อตาปัง จากร้านค้าผู้ใหญ่เกสร สมเรือง โดยติดตั้งลําโพงในบริเวณ
หมู่บ้าน จํานวน 6 ตัว ระยะทางพาดสายสัญญาณเสียง 2,950 เมตร
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 131 ข้อ 14

ครุภัณฑ์โรงงาน
จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 22,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์ ใช้กับไฟบ้าน 
220 VAC 50/60 Hz สามารถใช้กับธูปเชื่อมขนาด 2-4 มิลลิเมตร
จํานวน 1 เครื่อง
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 137 ข้อ 32

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน จํานวน 450,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บขยะ ขนส่ง
ขยะ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จํานวน 5 คน
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบลยางโทน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโคงการจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ตําบลยางโทน ได้แก่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95 ข้อ 7
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 162,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 132,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 72,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(นักบริบาล) จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือน
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าว้สดุและอุปกรณ์ ค่าใช้
อื่นจ่ายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตําบล
ยางโทน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลยางโทน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสม
มนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าว้สดุและ
อุปกรณ์ ค่าใช้อื่นจ่ายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ข้อ 3

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตําบลยาง
โทน

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร ค่าว้สดุและอุปกรณ์ ค่าใช้
อื่นจ่ายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้แก่อําเภอหนองม่วง จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ให้แก่
อําเภอหนองม่วง 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87 ข้อ 16
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 168,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงกาจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง - ขยาย
เสียง ค่าเหมาในการทํากระทงยักษ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง - ขยายเสียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหล่อเทียนพรรษา เช่น ค่าป้าย
ไวนิล ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง - ขยายเสียง   ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79 ข้อ 4

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร เช่น ค่าป้าย
ไวนิล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ข้อ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้จังหวัดลพบุรี จํานวน 28,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอุดหนุนการจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้จังหวัดลพบุรี
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

อุดหนุนการดําเนินงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติให้อําเภอหนองม่วง 
จังหวัดลพบุรี

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติให้
อําเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 45,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลยางโทน จํานวน 35,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่ายในการดําเนินการโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด ตําบลยางโทน ได้แก่ ค่าจ้างเหมาสถานที่ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัลสําหรับผู้ชนะ ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง และวัสดุ
กีฬาอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฏบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,355,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,355,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,355,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสราวุธ  คล้อย
นาค ถึงบ้านนายศรายุทธ คล้อยนาค ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 50 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.1)

จํานวน 71,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสรา
วุธ  คล้อยนาค ถึงบ้านนายศรายุทธ คล้อยนาค ขนาดกว้างเฉลี่ย 3
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตรหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ย
แต่งเรียบ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ข้อ 35

02) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากที่ดินนางบุญเสริม อิ่มเจริญ ถึงที่ดินนาย
นคร อิ่มเจริญ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 400 เมตร (ม.1)

จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนลูกรังจากที่ดินนางบุญเสริม  อิ่มเจริญถึง
ที่ดินนายนคร อิ่มเจริญ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 400
 เมตร โดยใช้ลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 37 ข้อ 36

03) โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนายสุชิน กล่อมวงษ์ ช่วงที่ 1 
กม.ที่ 0+100 ถึงไร่นายจุล บุญส่ง กม.ที่ 2+200 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาวไม่น้อยกว่า 2,100 เมตร  โดยซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสียหายพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบ (ม.2)

จํานวน 128,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ถนนหินคลุกจากที่ดินนายสุชิน กล่อมวงษ์ ช่วง
ที่ 1  กม.ที่ 0+100 ถึงไร่นายจุล บุญส่ง กม.ที่ 2+200 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,100 เมตร  โดยซ่อมแซมส่วนที่ชํารุดเสียหาย
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบโดยใช้หินคลุกไม่น้อยกว่า 370 ลบ.ม 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40 ข้อ 42

04) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2219 ถึงบ้านนายดํารงศักดิ มังวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
90 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบและวาง
ท่อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 5 ท่อน (ม.2)

จํานวน 59,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวงแผ่น
ดินหมายเลข 2219 ถึงบ้านนายดํารงศักดิ มังวงษ์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3
 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่ง
เรียบและวางท่อระบายนํ้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร จํานวน 5
 ท่อน 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41 ข้อ 43 
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05) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลียว จีนขจร
ถึง บ้านนางสํารวย ธงชัย ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 67 เมตร 
หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201 ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.3)

จํานวน 96,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลียว จีน
ขจรถึงบ้านนางสํารวย ธงชัย ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 67
 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201 ตาราง
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ข้อ 50

06) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนางกลม ดีอ่อน ถึงสุดเขตหมู่ที่ 3 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่
ชํารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.3)

จํานวน 79,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรังจากที่ดินนางกลม ดีอ่อน ถึงสุดเขต
หมู่ที่ 3 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตรยาวไม่น้อยกว่า 1,100 เมตร โดยซ่อม
แซมส่วนที่ชํารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ โดยใช้ลูกรังไม่น้อย
กว่า 330 ลบ.ม 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 43 ข้อ 51

07) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่นหมาย
เลข ลบ.ถ.99-004 สายหนองตะแบก –หนองกะอ้น ช่วงที่ 2 จากบ้านนาย
อุดร ระมั่งทอง กม.ที่ 2+580 ถึงที่ดินนางอัญชลี ดอกพุฒ กม.ที่ 2+722 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 142 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร พร้อมทางเชื่อมรับโค้งมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ย
แต่งเรียบ (ม.4)

จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.99-004 สายหนองตะแบก –หนองกะอ้น ช่วงที่ 2  จาก
บ้านนายอุดร ระมั่งทอง กม.ที่ 2+580 ถึงที่ดินนางอัญชลี ดอกพุฒ กม
.ที่ 2+722 ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า142 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร พร้อมทาง
เชื่อมรับโค้งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 45 ข้อ 57

08) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลําพูน สระใส ถึง
ที่ดินนายมนัส  บัวสุนทร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 145 
เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435 ตารางเมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.5)

จํานวน 208,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลําพูน สระ
ใส ถึง ที่ดินนายมนัส  บัวสุนทร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 145 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435
 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ    
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 67 
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09) โครงการวางท่อเมนประปาจ่ายนํ้า ประจําอบต.ยางโทน จากบ้านนาย
บํารุง ทิพเกษร  ถึงบ้านนายสงัด สร้อยทอง โดยวางท่อเมนประปา ชนิด 
PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 193 
เมตร (ม.8)

จํานวน 18,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนประปาจ่ายนํ้าประจํา อบต.ยางโทน จากบ้าน
นายบํารุง  ทิพเกษร ถึงบ้านนายสงัด  สร้อยทอง โดยก่อสร้างวางท่อเมน
ประปา ชนิด PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วความยาวไม่น้อย
กว่า 193 เมตร
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 59 ข้อ 100

10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายสิงห์โต ชูวงษ์ 
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0+000 ถึงที่ดินนายนรินทร์ สดงาม กมที่ 0+210  ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพ
และเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.9)

จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายสิงห์โต  ชู
วงษ์ ช่วงที่1 กม.ที่ 0+000 ถึงที่ดินนายนรินทร์ สดงาม กมที่ 0+210
  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 210 เมตรหนาไม่-น้อย
กว่า 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 61 ข้อ 105

11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่นหมาย
เลข ลบ.ถ.99-001 สายหนองไก่ห้าว-หนองมะกรูด ช่วงที่ 1 จากที่ดินนาง
จําเรียง ราชตุ กม.ที่ 0+554 ถึงที่ดินนางราตรี พรมจันทร์ กม.ที่ 0+994 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 
เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม
สภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ (ม.6)

จํานวน 1,067,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข ลบ.ถ.99-001สายหนองไก่ห้าว - หนองมะกรูด ช่วงที่ 1 จาก
ที่ดินนางจําเรียง ราชตุ กม.ที่ 0+554 ถึงที่ดินนางราตรี พรมจันทร์ กม
.ที่ 0+994 ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 440 เมตร หนาไม่
น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตรพร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางตามสภาพและเกลี่ยแต่งเรียบ 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64 ข้อ 116
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
 - เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ข้อ 1 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 550,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุประปา หรือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน
กิจการประปา เช่น สารส้ม คลอรีน ประแจชุดวัดคุณภาพนํ้า อะไหล่
อุปกรณ์ประปา สารเคมี มิเตอร์ ท่อนํ้า และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 400,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 400,000 บาท

  - เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้างานกิจการประปา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ
พ.ศ. 2560
  - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 9,206,470 บาท

งบกลาง รวม 9,206,470 บาท
งบกลาง รวม 9,206,470 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 73,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 2,574 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ หรอถึงแก่ความตาย หรือสูญเสียเนื่องจาก
การทํางาน 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,970,000 บาท
 - เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบียบกําหนด และได้ขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ข้อ 4

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,699,200 บาท
- เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการที่มีบัตรคนพิการ ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตาม ระเบียบกําหนด และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ย
ความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ข้อ 5

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
 - เพื่อรับรองการสงเคราะห์เบี้ยยังขีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว เป็นผู้ยากไร้หรือผู้ถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะ ไม่
สามารถประกอบอาชีพได้
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.6/ว2927 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการหลักเกณฑ์การจ่าย
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92 ข้อ 6

สํารองจ่าย จํานวน 137,876 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ 
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว667 ลว 12
 มี.ค. 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2/ว3215  ลง
วันที่  6  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและเบิกจ่ายเงินค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการจราจร

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางโทน โดยยึด
หลักการ ประชาชน 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน 
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891./ว2502 ลว 20
 ส.ค. 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 80,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลยางโทน 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 159,820 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น โดยให้
องค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายไว้ ร้อยละ 1 ของรายได้ ตามงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลยางโทน ได้ตั้งงบ
ประมาณตามการคํานวณยอดเงินการส่งสมทบ กบท. บนระบบบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) โดยตั้งไว้ 159,820
 บาท
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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