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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลยางโทน
อําเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี



คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน 

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทนอีกคร้ังหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถ่ินองคการบริหาร

สวนตาํบลยางโทน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลักการ 

และแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตอไปนี ้

 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน 

ดังนี ้

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน 40,000,031.97 บาท 

   1.1.2 เงินสะสม จาํนวน 28,329,825.80 บาท 

   1.1.3 เงินทุนสาํรองเงินสะสม จาํนวน 15,175,535.36 บาท 

   1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 

   1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 98,800.00 บาท 

  1.2 เงินกูคงคาง จาํนวน 0.00 บาท 

 2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  2.1 รายรับจริง จาํนวน 28,446,093.70 บาท ประกอบดวย 

   หมวดภาษีอากร จํานวน 29,872,81 บาท 

   หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 133,270.60 บาท 

   หมวดรายไดจากทรัพยสนิ จํานวน 211,955.12 บาท 

   หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิย จํานวน 944,080.00 บาท 

   หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 35,571.25 บาท 

   หมวดรายไดจากทนุ จํานวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษจีัดสรร จํานวน 14,066,887.92 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 13,024,456.00 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 43,888.00 บาท 

  2.3 รายจายจริง จํานวน 21,866,688.09 บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง จํานวน 8,196,086.00 บาท 

   งบบุคลากร จํานวน 7,230,838.00 บาท 

   งบดําเนนิงาน จํานวน 4,300,484.09 บาท 

   งบลงทุน จํานวน 1,382,280.00 บาท 

   งบเงินอุดหนุน จํานวน 757,000.00 บาท 

   งบรายจายอ่ืน จํานวน 0.00 บาท 



 

  

 

           2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 43,888.00 บาท 

  2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 630,735.00 บาท 

  2.6 รายจายที่จายจากเงินทนุสาํรองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 

  2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท 

              



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน
อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 29,872.81 247,000.00 247,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

133,270.60 132,000.00 143,100.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 211,955.12 210,000.00 230,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ
กิจการพาณิชย

944,080.00 770,000.00 770,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 35,571.25 16,000.00 16,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,354,749.78 1,375,000.00 1,406,100.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,066,887.92 16,486,500.00 16,566,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14,066,887.92 16,486,500.00 16,566,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,024,456.00 12,138,500.00 12,027,400.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

13,024,456.00 12,138,500.00 12,027,400.00

รวม 28,446,093.70 30,000,000.00 30,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน
อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 8,196,086.00 9,789,975.00 10,115,165.00

งบบุคลากร 7,230,838.00 9,165,010.00 9,930,124.00

งบดําเนินงาน 4,300,484.09 7,105,815.00 5,980,311.00

งบลงทุน 1,382,280.00 3,097,200.00 3,201,000.00

งบเงินอุดหนุน 757,000.00 817,000.00 748,400.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 25,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 21,866,688.09 30,000,000.00 30,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลยางโทน
อําเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลยางโทน
อําเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,040,224

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 796,960

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 2,184,021

แผนงานสาธารณสุข 294,750

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,127,520

แผนงานเคหะและชุมชน 3,394,360

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 130,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 133,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,241,000

แผนงานการเกษตร 3,000

แผนงานการพาณิชย 540,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 10,115,165

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 30,000,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน
อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,115,165 10,115,165
    งบกลาง 10,115,165 10,115,165

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 4,679,240 1,552,104 120,480 6,351,824
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 0 0 2,398,320

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,280,920 1,552,104 120,480 3,953,504

งบดําเนินงาน 2,060,400 597,500 0 2,657,900
    คาตอบแทน 213,400 176,000 0 389,400

    คาใช้สอย 1,140,000 334,000 0 1,474,000

    คาวัสดุ 335,000 77,500 0 412,500

    คาสาธารณูปโภค 372,000 10,000 0 382,000

งบลงทุน 0 5,500 0 5,500
    คาครุภัณฑ 0 5,500 0 5,500

งบรายจ่ายอื่น 25,000 0 0 25,000
    รายจายอื่น 25,000 0 0 25,000

รวม 6,764,640 2,155,104 120,480 9,040,224

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ

ภายใน

งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 318,960 0 318,960
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 318,960 0 318,960

งบดําเนินงาน 288,000 190,000 478,000
    คาตอบแทน 98,000 0 98,000

    คาใช้สอย 70,000 190,000 260,000

    คาวัสดุ 120,000 0 120,000

รวม 606,960 190,000 796,960

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 664,560 664,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 664,560 664,560

งบดําเนินงาน 730,661 730,661
    คาตอบแทน 20,000 20,000

    คาใช้สอย 342,750 342,750

    คาวัสดุ 367,911 367,911

งบลงทุน 108,400 108,400
    คาครุภัณฑ 108,400 108,400

งบเงินอุดหนุน 680,400 680,400
    เงินอุดหนุน 680,400 680,400

รวม 2,184,021 2,184,021

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

รวม

งบดําเนินงาน 294,750 294,750
    คาใช้สอย 294,750 294,750

รวม 294,750 294,750
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 841,520 0 841,520
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 841,520 0 841,520

งบดําเนินงาน 186,000 100,000 286,000
    คาตอบแทน 59,000 0 59,000

    คาใช้สอย 95,000 100,000 195,000

    คาวัสดุ 32,000 0 32,000

รวม 1,027,520 100,000 1,127,520

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

รวม

งบบุคลากร 1,753,260 0 1,753,260
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,753,260 0 1,753,260

งบดําเนินงาน 335,000 460,000 795,000
    คาตอบแทน 57,000 0 57,000

    คาใช้สอย 55,000 460,000 515,000

    คาวัสดุ 223,000 0 223,000

งบลงทุน 846,100 0 846,100
    คาครุภัณฑ 846,100 0 846,100

รวม 2,934,360 460,000 3,394,360

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 100,000 100,000
    คาใช้สอย 100,000 100,000

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

รวม 130,000 130,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับศาสนา วัฒนธรรม 

และนันทนาการ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

รวม

งบดําเนินงาน 80,000 15,000 95,000
    คาใช้สอย 80,000 15,000 95,000

งบเงินอุดหนุน 38,000 0 38,000
    เงินอุดหนุน 38,000 0 38,000

รวม 118,000 15,000 133,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบลงทุน 2,241,000 2,241,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,241,000 2,241,000

รวม 2,241,000 2,241,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 3,000 3,000
    คาใช้สอย 3,000 3,000

รวม 3,000 3,000
แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 540,000 540,000
    คาวัสดุ 80,000 80,000

    คาสาธารณูปโภค 460,000 460,000

รวม 540,000 540,000

หน้า : 8/8





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน
อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 227,013.23 4,620.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 117,736.00 9,175.00 31,000.00 0.00 % 31,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 1,538.81 200,000.00 0.00 % 200,000.00
     ภาษีป้าย 14,592.00 14,539.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 359,341.23 29,872.81 247,000.00 247,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,338.60 1,338.60 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 90,615.00 117,090.00 110,000.00 9.09 % 120,000.00
     คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อ
การโฆษณา

250.00 120.00 300.00 0.00 % 300.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,840.00 1,122.00 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 450.00 520.00 500.00 20.00 % 600.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 500.00 100.00 0.00 % 100.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 4,600.00 1,700.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 41,066.50 0.00 500.00 0.00 % 500.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

9,100.00 10,500.00 10,000.00 10.00 % 11,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 80.00 380.00 100.00 0.00 % 100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,340.10 133,270.60 132,000.00 143,100.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 208,425.70 211,955.12 210,000.00 9.52 % 230,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 208,425.70 211,955.12 210,000.00 230,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์
     รายไดจากประปา 658,950.00 944,080.00 770,000.00 0.00 % 770,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ 658,950.00 944,080.00 770,000.00 770,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 12,700.00 35,571.25 15,000.00 0.00 % 15,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,700.00 35,571.25 16,000.00 16,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 475,561.35 472,682.80 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,902,678.73 7,341,958.50 8,500,000.00 0.00 % 8,500,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 1,932,415.53 1,915,030.73 2,100,000.00 0.00 % 2,100,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 68,881.01 64,475.42 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 3,930,574.05 3,409,134.29 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00
     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 1,530.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00
     คาภาคหลวงแร 63,650.41 65,571.38 70,000.00 0.00 % 70,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 34,715.61 30,294.80 35,000.00 0.00 % 35,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

542,076.00 767,740.00 700,000.00 11.43 % 780,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,952,082.69 14,066,887.92 16,486,500.00 16,566,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 12,831,672.00 13,024,456.00 12,138,500.00 -0.92 % 12,027,400.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,831,672.00 13,024,456.00 12,138,500.00 12,027,400.00
รวมทุกหมวด 29,174,511.72 28,446,093.70 30,000,000.00 30,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน

อําเภอหนองมวง  จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 30,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 247,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวาปที่ลวงมา

ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 31,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

ภาษีป้าย จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา   

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 143,100 บาท
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับไวเทากับรายรับจริงของปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 120,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา   

คาธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิว เพื่อการ
โฆษณา

จํานวน 300 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา   

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา
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คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 600 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา   

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา   

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 500 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา   

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท

ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายรับจริงของปที่ลวงมา   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 230,000 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ รวม 770,000 บาท
รายไดจากประปา จํานวน 770,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวาปที่ลวงมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 16,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 15,000 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวาปที่ลวงมา
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,566,500 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 500,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,100,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 35,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 780,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา
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ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 10,000 บาท

ประมาณการรายรับไวสูงกวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดสูงกวาปที่ลวงมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,027,400 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,027,400 บาท

ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายรับจริงของปที่ลวงมา เนื่องจาก
คาดวาจะจัดเก็บไดต่ํากวาปที่ลวงมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน

อําเภอหนองมวง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,115,165 บาท
งบกลาง รวม 10,115,165 บาท

งบกลาง รวม 10,115,165 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็น เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ให้แกลูกจ้าง เมื่อ
ลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ หรือถึงแกความตาย หรือสูญ
เสียเนื่องจากการทํางาน 
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,729,920 บาท

 -สร้างหลักประกันด้านรายได้แกผู้สูงอายุ เพื่อรับรองการจัด
สวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามระบียบกําหนด และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ข้อ 4

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,602,480 บาท

 - เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู้พิการและทุพพลภาพ เพื่อ
รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑ ที่กําหนดที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้
กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว 
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการหลัก
เกณฑการจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ข้อ 5
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส  ให้
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 92
 ข้อ 6

เงินสํารองจาย จํานวน 154,313 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เรงดวน ไมสามารถคาด
การณได้ลวงหน้า และนําไปจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น   หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้  เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุกทุกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟฟ้า หมอก
ควัน การป้องกันและระงับโรคติดตอ โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 เป็นต้น
- ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว667
 ลว 12 มี.ค. 2545 เรื่อง การชวยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2
/ว3215  ลงวันที่  6  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การใช้จายงบประมาณเพื่อชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 359,452 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้อง
ถิ่น โดยให้องคการบริหารสวนตําบลหักเงินจากประมาณการราย
รับในงบประมาณรายจายประจําปเพื่อสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละสองโดยคํานวณ
จากรายรับทุกประเภทยกเว้นประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้
อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน 
- ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับ
ในงบประมาณรายจายประจําป สมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2563
- ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น  ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวันที่ 21
 ตุลาคม 2563 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยาง
โทน โดยยึดหลักการ ประชาชน 1 สวน องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น 1 สวน และรัฐบาล 1 สวน เพื่อเป็นการสงเสริมให้ประชาชนมี
สวนรวมในการจัดบริการสาธารณะโดยึดประโยชนสุขที่ประชาชน
จะได้รับเป็นสําคัญ 
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว 2502  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับ
สนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 80,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้อง
ถิ่นหรือพื้นที่ตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2563
 -ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเรื่อง การ
กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,764,640 บาท

งบบุคลากร รวม 4,679,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 244,800 บาท และเงินคาตอบแทนรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน  จํานวน 2 อัตราๆ ละ 11,220
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการ
บริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  และเงินคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน จํานวน 2 อัตราๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,750
 บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000  บาท และเงินคา
ตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน จํานวน 2 อัตราๆ  ละ  880  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลยางโทน  จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน 
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,713,600 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ยางโทน จํานวน 12 เดือน ดังนี้
   1. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1
 อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน
   2. รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน จํานวน 1 อัตราๆละ 9,180 บาท/เดือน
   3. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 16
 อัตราๆละ 7200 บาท/เดือน
   4. เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1
 อัตราๆละ 7,200 บาท/เดือน
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,280,920 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,492,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงาน
ปลัด อบต. จํานวน 5 อัตรา (จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามป) ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน
ระดับของพนักงานสวนตําบล โดยจายให้แกพนักงานสวน
ตําบล ดังนี้
   1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
   2. หัวหน้าสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตรา
   3. นิติกร จํานวน 1 อัตรา
   4. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
   5. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

วันที่พิมพ : 29/9/2564  13:09:52 หน้า : 8/84



เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 54,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก.) แกพนักงานสวนตําบล  1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
  1. นิติกร จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 90,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น) จํานวน 1 อัตราๆละ 4,000 บาท/เดือน
  2. หัวหน้าสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน
ทั่วไป อํานวยการท้องถิ่น) จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500
 บาท/เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 284,520 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างลูกจ้างประจํา 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทั้ง
นี้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง 3 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ดังนี้
   1. พนักงานจ้างทั่วไป
       - คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดัง
นี้
   1. พนักงานจ้างทั่วไป
         - คนงานทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 2,060,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 213,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
   - คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง และคาตอบแทนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
  - ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับ
การแตงตั้งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 122,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
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ค่าใช้สอย รวม 1,140,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน

จํานวน 180,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบลยางโทน 2 อัตรา ดังนี้
   1. คาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างอยูเวรรักษาความปลอดภัยในที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
  2. คาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แก คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดหรือตักสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้งไฟฟ้า คาติด
ตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารับรองหรือคาใช้จายในการบริหารงานของ
องคการปกครองสวนท้องถิ่น ได้แก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
และอาหารในการจัดประชุม สําหรับผู้เข้าประชุมและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้ารวมประชุม รวมทั้งคาใช้จายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม ได้แก คาเชาห้องประชุม คาดอกไม้
ตกแตงสถานที่ประชุม สําหรับการประชุมดังนี้
 1. การประชุมภายในหนวยงานประจําเดือน
 2.  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
 3. การประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้ง
ขึ้น
 4. การประชุมประชาคมหมูบ้านเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวง
มหาดไทยกําหนด
 5. การประชุมระหวางองคการปกครองสวนท้องถิ่นกับองคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
 6. การประชุมระหวางองคการปกครองสวนท้องถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
 7.การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ขององคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
-ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766
 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายจัดงานรัฐพิธีและงานสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดพิธีทางศาสนา รัฐพิธี พระราช
พิธี หรือวันสําคัญตางของชาติ ตามนโยบายหรือคําสั่งของ
อําเภอ จังหวัด กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง
มหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที่ ได้แก คาจัด
งาน กิจกรรมตางๆ คาจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ คาจัดเตรียมและ
ตกแตงสถานที่ คาจัดซื้อธงชาติ ป้ายสัญลักษณ ดอกไม้ธูป
เทียน พานพุมถวายสักการะ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น  
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของนายก รอง
นายก เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลยางโทน พนักงานสวนตําบล พนักงานครู อบต
. ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้แกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นที่เข้า
ลักษณะคาใช้จายประเภทนี้
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน  การประชา
สัมพันธ การณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งโดยจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ คา
วัสดุ เครื่องเขียน  และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใช้จายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  คาของ
สมนาคุณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คายาน
พาหนะ  คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ คาใช้จายอื่นที่
จําเป็นสําหรับการดําเนินการ  และคาใช้จายอื่นที่เข้าลักษณะราย
จายประเภทนี้
- ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0818.2/ว4289 ลว 22 ก.ค 63
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562 
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของนายก รองนายก เลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลยางโทน ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน พนักงานสวนตําบล พนักงาน
ครู อบต. ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้
จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94
 ข้อ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น เชน คาใช้จายในการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพ คาสถานที่พัก คาจ้างเหมารถ คาป้าย
โครงการ คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุ อุกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน พ.ศ
.2561-2565 ข้อ 4 หน้า 96
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โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอยางยั่งยืน จํานวน 5,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลพบุรีเมือง
สะอาดอยางยั่งยืน ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัด
โครงการ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96
 ข้อ 3

โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
(สํานักงานสงเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอหนองมวง)

จํานวน 175,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวย
เหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี (สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอําเภอหนองมวง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 ได้แกคาจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ และเครื่องเขียนแบบพิมพ ซอมแซม
เครื่องใช้สํานักงาน ตลอดจนอุปกรณที่จําเป็นเพื่อในใช้ในการ
บริหารงาน การประสานการปฏิบัติระหวางอําเภอ จังหวัด และ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความคลองตัว สะดวกรวด
เร็ว มากยิ่งขึ้น โดยจายจากเงินรายได้ขององคการบริหารสวน
ตําบลยางโทนและเงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนท้องถิ่นใน
เขตอําเภอหนองมวงทุกแหง
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
 ข้อ 23
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 335,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ได้แก สมุด ปากกา ดินสอ
กระดาษ หมึก ไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธง
ชาติ เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เก้าอี้พลาสติก พระ
บรมฉายาลักษณ พระพุทธรูป น้ําดื่มบริการประชาชน มูลี่ มาน
ปรับแสง แผนป้ายชื่อหนวยงาน ผ้าใบ พวงมาลัย พวงมาลา พาน
พุม กรวยดอกไม้ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ และวัสดุสํานักงาน
อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก แปรง ไม้กวาด ไม้ถู
พื้น ผงซักฟอก น้ํายาดับกลิ่น น้ํายาถูพื้น น้ํายาเช็ดกระจก ถุง
ขยะ ถาด แก้วน้ํา สายยางฉีดน้ํา อางล้างจาน ถังน้ํา และวัสดุงาน
บ้านงานครัวอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ได้แก ไม้ ค้อน คีม ชะแลง
จอบ เสียม น้ํามันทาไม้ ทินเนอร ปูน สี อิฐ สิ่ว เลื่อย ขวาน เทป
วัดระยะ สังกะสี ทราย กระเบื้อง ตะปู แปรงทาสี และวัสดุงานกอ
สร้างอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ได้แก ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรก นอต สกรู สายไมล น้ํากลั่นเพลา กันชน หัว
เทียน หม้อน้ํารถยนต เบาะรถยนต ฟลมกรอง
แสง ไขควง ประแจ แมแรง และวัสดุยานพาหนะและขนสงอื่นๆที่
จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ได้แก น้ํามัน
เครื่อง น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน กาส กาสหุงต้ม และวัสดุวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่น อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ได้แก จอบ เสียม พลั่ว วัสดุเพาะ
ชํา พันธุพืช ปุ๋ย และวัสดุการเกษตร อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ได้แก ป้ายประชา
สัมพันธ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด ขา
ตั้งกล้อง และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ หมึกพิมพ เมาส และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค รวม 372,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่อยู
ในความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

คาบริการโทรศัพท จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท คาโทรศัพทพื้นฐานในสํานัก
งาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ ขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ได้แก คาสงไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย และคาใช้จายทางไปรษณียอื่นๆ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

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

รายจายอื่น จํานวน 25,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจ้างที่ปรึกษา การสร้างระบบการจัดเก็บข้อมูล
สถิติการวางแผนพัฒนา การติดตามประเมินผลในด้าน
ตางๆ ได้แก คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตางๆ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,155,104 บาท
งบบุคลากร รวม 1,552,104 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,552,104 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 906,960 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุง 
อัตราเงินเดือนประจําปให้แกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง 
จํานวน 4 อัตรา ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)   จํานวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                   จํานวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ                                จํานวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                        จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 42,600 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่ม
ตามวุฒิ ให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) อัตราละ 3,500
 บาท/เดือน
- ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 519,960 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12
 เดือน ดังนี้
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
    - ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
 - ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ          จํานวน 1 อัตรา
 2. พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
 - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น
เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงินเดือน ประโยชนตอบแทน
อื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต0809.ที่มท.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 40,584 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป 4 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
    - ผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
 - ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ          จํานวน 1 อัตรา
 2. พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
 - พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา 
-ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง (ฉบับที่2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2562 
-ตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และก.อบต 0809.ที่มท.2/ว 138 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ 
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 597,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 176,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตง
ตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ
 - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจ้าง และคาตอบแทนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และ คาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที3่) พ.ศ.2561 
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่องกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงาน
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2558
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายคาตอบบุคคลหรือคณะกรรมการ

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป และบุคคลที่ได้รับการแตงตั้ง ให้มาปฏิบัติ งานนอกเวลา
ราชการ 
  - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาเชาบ้านให้แกพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบล สังกัดกองคลัง ผู้มีสิทธิเบิกคาเชาบ้าน  
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล สังกัดกองคลัง
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 

ค่าใช้สอย รวม 334,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 204,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริหารคนงานทั่วไปของ กอง
คลัง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 
1.จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษี จํานวน 1
 อัตรา
2.จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการประปา จํานวน 1
 อัตรา
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แก คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
กําจัดหรือตักสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณาและเผย
แพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง
วิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คาติดตั้งไฟฟ้า คาติด
ตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท และคาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้า
ลักษณะรายจายประเภทนี้  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้แกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นที่เข้า
ลักษณะคาใช้จายประเภทนี้ 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
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โครงการจัดทําฐานข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินและการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน การจัดทําฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2550 
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 0808 มท.3/ว 67
ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97
 ข้อ 5

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

วันที่พิมพ : 29/9/2564  13:09:52 หน้า : 30/84



ค่าวัสดุ รวม 77,500 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ได้แก สมุด ปากกา ดินสอ
กระดาษ หมึกไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายา
ลักษณ พระพุทธรูป น้ําดื่มบริการประชาชน มูลี่ มานปรับ
แสง แผนป้ายชื่อหนวยงาน ผ้าใบ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ และ
วัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 37,500 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ได้แก ถังขยะชนิด
พลาสติก และวัสดุงานบ้านงานครัวอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ หมึกพิมพ เมาส และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ได้แก คาสงไปรษณีย คา
ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย และคาใช้จายทางไปรษณียอื่นๆ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1
 หลัง .
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - เป็นไปตามแผนพัฒนนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 121
 ข้อ 6
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 120,480 บาท
งบบุคลากร รวม 120,480 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,480 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 120,480 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
อัตรา (จํานวนอัตราตามที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป) ดังนี้
   1.  นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 606,960 บาท

งบบุคลากร รวม 318,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 318,960 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 318,960 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทั้งนี้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงิน
เดือน เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล โดยจายให้แกพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
   1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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งบดําเนินงาน รวม 288,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 98,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
   - คาป่วยการ อปพร
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง และคาตอบแทนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาเชาบ้าน จํานวน 48,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเชาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้าน
ของข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2562
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ได้แก คาจัดทําป้ายไว
นิล คาน้ําดื่มไว้บริการประชาชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ข้อ 3

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานตได้แก คาจัดทําป้าย
ไวนิล คาน้ําดื่มไว้บริการประชาชน คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคา
ใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ข้อ 3
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โครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการป้องกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษาและชุมชนได้แก คาจัดทําป้ายไวนิล คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 86
 ข้อ 11

โครงการรณรงค ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการ
รณรงค ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้แก คาจัด
ทําป้ายไวนิล คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 85
 ข้อ 7
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ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย ได้แก เครื่องแบบพนักงาน
ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง รองเท้าดับเพลิง หมวก ชุดปฏิบัติการกู้
ภัย เสื้อจราจรสะท้อนแสง เสื้อกันฝนพร้อมแถบสะท้อนแสง เสื้อ
ชูชีพ บัตรประจํา อปพร.และวัสดุเครื่องแตงกายอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคา
วัสดุเครื่องแตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ได้แก ถังดับเพลิง ลูกบอลดับ
เพลิง วาลวน้ําดับเพลิง ทอสายสงน้ํา สายดับเพลิง ทอดูดน้ําดับ
เพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง และวัสดุเครื่องดับเพลิงอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุจราจร จํานวน 80,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร ได้แก สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กระจกโค้งมน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ป้าย
เตือน แทนแบริเออร ป้ายหยุดตรวจ และวัสดุจราจรอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลยางโทน

จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน(หลักสูตรทบทวน) ได้แก คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาที่พัก คาจ้างเหมารถ คา
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลว 13 ก.พ. 2563
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- ถือปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13
 กุมภาพันธ 2563
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 /2563 หน้า 13 ข้อ 1
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โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 40,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักย
ภาพ อปพร.ได้แก คาจัดทําป้ายไวนิล คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87
 ข้อ 14
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,184,021 บาท

งบบุคลากร รวม 664,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 664,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 384,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําป
ให้แก  ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ทั้งนี้จายตามคําสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหาร
งานบุคลคลสวนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือนประโยชนตอบแทนอื่น ๆ และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนังงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 - ประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 134,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินคาวิทยะฐานะให้แกครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหาร
งานบุคลคลสวนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือนประโยชนตอบแทนอื่น ๆ และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนังงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 - ประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2558
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ รวม 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหาร
งานบุคลคลสวนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือนประโยชนตอบแทนอื่น ๆ และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน ดังนี้
   1. ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 1 อัตรา
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานงานการบริหาร
งานบุคลคลสวนท้องถิ่นเรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือนประโยชนตอบแทนอื่น ๆ และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนังงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - ประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบลเรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2558
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งบดําเนินงาน รวม 730,661 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน เงินประโยชนตอบแทน
อื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
  - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2558

ค่าใช้สอย รวม 342,750 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน

จํานวน 90,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบลยางโทน 1 อัตรา ดังนี้
  1. คาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปฐมนิเทศศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลยางโทน จํานวน 1,500 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน เชนอาหารวาง
สําหรับผู้ปกครองเด็กนักเรียน เจ้าหน้าที่จัดทําโครงการ คาป้าย
โครงการและคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล
 พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 75 ข้อ10

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันแมแหงชาติประจําป
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชนคาจัดทําป้ายโครงการ คาอาหารและ
เครื่องดื่มคาวัสดุ/อุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา
เข้ารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ..ศ
.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 75 ข้อ 9
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โครงการวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการวันสําคัญทางศาสนา
และวันสําคัญของชาติของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชนคาจัดทําป้าย
โครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 77
 ข้อ 17

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็กปฐมวัย จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชนคาจัดทํา
ป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณ ปัจจัยถวายพระ
และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ..ศ.2559 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้าที่ 76 ข้อ 12
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 239,250 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายโครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา ได้แก
  1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อเป็นคา
อาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
ยางโทน โดยประมาณการจัดสรรไว้จํานวน 30 คน อัตรามื้อ
ละ 21 บาทตอคน จํานวน 245 วัน
 2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน โดยประมาณการจัดสรรไว้จํานวน 30 คน ดังนี้
   2.1. คาจัดการเรียนการสอน อัตรา คนละ 1,700 บาท/ป
 (1,700*30) = 51,000 บาท
   2.2 คาหนังสือ อัตรา คนละ 200 บาท/ป
        ( 200*30 = 6,000 บาท )
   2.3.คาอุปกรณการเรียน อัตรา คนละ 200 บาท/ป 
        ( 200*30 = 6,000 บาท ) 
   2.4.คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรา คนละ 300 บาท/ป
        ( 300*30 = 9,000 บาท )
   2.5.คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสําหรับเด็กปฐมวัยอัตรา คน
ละ 430 บาท/ป
        ( 430*30 = 12,900 บาท )
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 74
 ข้อ2 และข้อ 3
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ค่าวัสดุ รวม 367,911 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 367,911 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม)) ดังนี้
    1. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จํานวน 260
 วัน โดยจัดสรรให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-เด็ก ป. 6 อัตราจัด
สรร 7.37 บาท โดยประมาณการนักเรียนไว้ดังนี้
      1.1 โรงเรียนบ้านยางโทน
จํานวนเด็ก    80  คน     เป็นเงิน  153,296 บาท
     1.2 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
จํานวนเด็ก    25  คน    เป็นเงิน    47,905 บาท
     1.3โรงเรียนบ้านไรทรัพยเจริญ 
จํานวนเด็ก    45  คน    เป็นเงิน    86,229 บาท
     1.4โรงเรียนบ้านหนองไกห้าว
จํานวนเด็ก    12 คน    เป็นเงิน    22,995  บาท
   2. เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับเด็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 260
 วัน อัตราจัดสรร คนละ 7.37 บาท โดยประมาณการจัดสรรไว้
จํานวน 30 คน เป็นเงิน 57,486 บาท
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 74
 ข้อ1
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งบลงทุน รวม 108,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน 2 ตัว

จํานวน 108,400 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียูจํานวน 2
 ตัว เพื่อติดตั้งในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน
 - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 1 หน้า 30
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งบเงินอุดหนุน รวม 680,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 680,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 680,400 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายเป็นคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จํานวน 200 วัน โดย
จัดสรร ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-เด็ก ป. 6 อัตรามื้อละ 21
 บาท ตอคนโดยประมาณการนักเรียนไว้ดังนี้
   1.โรงเรียนบ้านยางโทน
จํานวนเด็ก    80  คน    เป็นเงิน  336,000  บาท
   2.โรงเรียนบ้านหนองตะแบก
จํานวนเด็ก    25  คน    เป็นเงิน  105,000  บาท
   3.โรงเรียนบ้านไรทรัพยเจริญ 
จํานวนเด็ก    45  คน    เป็นเงิน  189,000  บาท
   4.โรงเรียนบ้านหนองไกห้าว
จํานวนเด็ก    12 คน    เป็นเงิน  50,400  บาท
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ 2565 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล)
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2561-2565
) หน้าที่ 76 ข้อ13
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 294,750 บาท

งบดําเนินงาน รวม 294,750 บาท
ค่าใช้สอย รวม 294,750 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน/ควบคุมโรคติดตอ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกัน/ควบคุม
โรคติดตอ ได้แกคาป้ายโครงการ คาอาหารวางละเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89
 ข้อ 2

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข ได้แก คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ
. 2562 
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 89
 ข้อ 4
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 64,250 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก คาจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ
ในการฉีด คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ (จํานวน 1,750 ตัว ๆ ละ 35 บาท)
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90
 ข้อ 5

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,500 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและ
แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ โดยทําการสํารวจปละ 2
 ครั้ง (จํานวน 1750 ตัว ๆ ละ 3 บาท)
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 90
 ข้อ 6
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,027,520 บาท

งบบุคลากร รวม 841,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 841,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 492,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล กองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ทั้งนี้จายตามคําสั่งการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานสวนตําบล โดยจายให้
แกพนักงานสวนตําบล ดังนี้
   1.  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม) จํานวน 1 อัตรา
   2. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) 
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล 1
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  1. ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม)  จํานวน 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 295,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2
 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป
 คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
 -ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

งบดําเนินงาน รวม 186,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 59,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
   -  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา 
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง และคาตอบแทนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ
.ศ. 2562
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว2318
 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นคาใช้จายแก
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับ
การแตงตั้งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559

คาเชาบ้าน จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 2,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  

วันที่พิมพ : 29/9/2564  13:09:52 หน้า : 55/84



ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 45,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปของกองสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
   จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพและสังคม
สงเคราะห จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจ้าง
เหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แก คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชา
ทรัพยสิน คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คา
ใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคล
ภายนอก คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท และ
คาจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้แกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นที่เข้า
ลักษณะคาใช้จายประเภทนี้ 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการด้านสุขภาพจิต (เยี่ยม
บ้าน)

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง
อายุและผู้พิการด้านสุขภาพจิต (เยี่ยมบ้าน) เชน คาป้ายไวนิล คา
วัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 91
 ข้อ 2
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ค่าวัสดุ รวม 32,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ได้แก สมุด ปากกา ดินสอ
กระดาษ หมึกไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายา
ลักษณ พระพุทธรูป น้ําดื่มบริการประชาชน มูลี่ มานปรับ
แสง แผนป้ายชื่อหนวยงาน ผ้าใบ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ และ
วัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ได้แก สําลี ผ้า
พันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ สายยาง ถุง
มือ ปรอทวัดไข กระดาษกรอง หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน
โรค และวัสดุวิทยาศาตรและการแพทยอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ หมึกพิมพ เมาส และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายสําหรับโครงการให้ความชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ (สํานักปลัด อบต./กองสวัสดิการ
สังคม)
 ได้แก คาใช้จายในการให้ความชวยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน หรือไมสามารถชวยเหลือตนเองได้ในการดํารงชีพ โดย
อาจเป็นสิ่งของ หรือจายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะ เพื่อให้การชวยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่หรือท้อง
ถิ่น และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อ
ชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104
 ข้อ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,934,360 บาท

งบบุคลากร รวม 1,753,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,753,260 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 900,360 บาท

- เพื่อจายเป็นจํานวนเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน
ประจําปให้แกพนักงานสวนตําบล สํานักกองชาง จํานวน 3
 อัตรา รวม 12 เดือน
ทั้งนี้ให้จายตามคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับของ
พนักงานสวนตําบล ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)   จํานวน 1 อัตรา
2.นายชางโยธา        จํานวน 1 อัตรา
3.นายชางไฟฟ้า      จํานวน 1 อัตรา
- ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง (นัก
บริหารงานชาง)  จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 747,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ เป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม 12
 เดือน ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
    - ผู้ชวยชางโยธา   จํานวน 1 อัตรา 
    - ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า   จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป
    - คนงานทั่วไป   จํานวน 4 อัตรา
- ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558
- หนังสือ มท 0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 63,900 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา รวม 12 เดือน
- ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558
- หนังสือ มท 0809.2/ว138 ลว 30 ธ.ค.2558 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการคํานวณภาระคาใช้จายด้านการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 57,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
   - เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง และคาตอบแทนอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลที่ได้รับการแตงตั้งให้
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 - ถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล สังกัดกองชาง
 - ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น เรื่อง การกําหนดรายการคาใช้จายเงิน
เดือน ประโยชนตอบแทนอื่น และคาจ้างของข้าราชการหรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของ
ข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ
.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคารายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการตางๆ ได้แก คา
ถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ คาซักฟอก คา
ระวางบรรทุก คากําจัดหรือตักสิ่งปฏิกูล คาเชาทรัพยสิน คา
โฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่ง
พิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก คา
ติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท และคาจ้าง
เหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้  
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนา ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้แกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใช้จายอื่นที่เข้า
ลักษณะคาใช้จายประเภทนี้ 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ค่าวัสดุ รวม 223,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน ได้แก สมุด ปากกา ดินสอ
กระดาษ หมึกไม้บรรทัด ยางลบ แฟ้ม ตรายาง ซอง ธงชาติ เครื่อง
ตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ เก้าอี้พลาสติก พระบรมฉายา
ลักษณ พระพุทธรูป น้ําดื่มบริการประชาชน มูลี่ มานปรับ
แสง แผนป้ายชื่อหนวยงาน ผ้าใบ แผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ และ
วัสดุสํานักงานอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก ฟวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า หลอดไฟ สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ชุด
โคมไฟ เครื่องมืออุปกรณ และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอ
สร้าง ได้แก ไม้ ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม น้ํามันทา
ไม้ ทินเนอร ปูนสี อิฐ สิ่ว เลื่อย ขวาน เทปวัด
ระยะ สังกะสี ทราย กระเบื้อง ตะปู แปรงทาสี และวัสดุงานกอ
สร้างอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ได้แก ป้ายประชา
สัมพันธ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ พูกัน สี ฟลม เมมโมรี่การด ขา
ตั้งกล้อง และวัสดุโฆษณาและเผยแพรอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ได้แก เครื่องอานและบันทึก
ข้อมูลแบบตางๆ หมึกพิมพ เมาส และวัสดุคอมพิวเตอรอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วันที่พิมพ : 29/9/2564  13:09:52 หน้า : 65/84



งบลงทุน รวม 846,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 846,100 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบจุม (ซับเมิรสซิเบิล) จํานวน 3 เครื่อง จํานวน 52,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบจุม (ซับเมิรสซิเบิล) 
  ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 3 เครื่อง
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 /2564 ข้อ 1 หน้า 36

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

01.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย ประจําหมูบ้าน 
หมูที่ 2

จํานวน 135,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย ประจําหมูบ้าน หมู
ที่ 2 บ้านเตาถาน จากบริเวณที่ทําการผู้ใหญบ้าน หมูที่ 2 ถึงบ้าน
นายวีระ ขวัญนาค และนายสมยศ ตโมพุทศิริ ระยะพาดสาย
สัญญาณเสียง 2,100 เมตร และติดตั้งลําโพง 11 ตัว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 /2564 ข้อ 1 หน้า 31

02.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย ประจําหมูบ้าน 
หมูที่ 3

จํานวน 103,000 บาท

 - เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย ประจําหมูบ้าน หมู
ที่ 3 จากบริเวณที่ทําการผู้ใหญบ้าน หมูที่ 3 ถึงบ้านนางสาย
ใจ สาลี่ ระยะพาดสายสัญญาณเสียง ไมน้อยกวา 1,430
 เมตร และติดตั้งลําโพง 9 ตัว
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 2 /2564 ข้อ 2 หน้า 31
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03.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย ประจําหมูบ้าน 
หมูที่ 4

จํานวน 165,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งลําโพงเสียงตามสายภายในหมูบ้าน หมูที่ 4
 ระยะพาดสายสัญญาณเสียงไมน้อยกวา 2,100 เมตร และติดตั้ง
ลําโพง 11 ตัว 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 2 /2564 ข้อ 1 หน้า 11

04.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสง
อาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 8

จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย (โซ
ลาเซลล) หมูที่ 8 โดยติดตั้งจากถนนทางหลวงหมายเลข 2219 ถึง
บ้านนางสุรางค ทิพเกสร ขนาดไมน้อยกวา 100 W จํานวน 5 ต้น
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 /2564 ข้อ 4 หน้า 32

05.โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสง
อาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 10

จํานวน 180,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสง
อาทิตย (โซลาเซลล) หมูที่ 10 ขนาดไมน้อยกวา 100 W 
จํานวน 5 ต้น
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 /2564 ข้อ 6 หน้า 32
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ครุภัณฑสํารวจ

จัดซื้อกล้องระดับ จํานวน 1 ชุด จํานวน 30,600 บาท

- เพื่อจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เทา
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2 ข้อ 1 หน้า 37

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

ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สํานักปลัด อบต.) ได้แก
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บขยะ ขนสงขยะ และงานอื่นๆที่ได้
รับมอบหมาย จํานวน 5 อัตรา
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบลยางโทน จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยภายในตําบลยางโทน (สํานักปลัด อบต.) ได้แก คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาจัดพิมพเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 95
 ข้อ 7
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน คาป้ายโครงการ คาสม
มนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาว้สดุ
และอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ข้อ 1

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก
ประชาชนตําบลยางโทน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ทักษะในการประกอบอาชีพให้แกประชาชนตําบลยาง
โทน เชน คาป้ายโครงการ คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาว้สดุและอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จํา
เป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ข้อ 3
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โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แก
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ การตัดเย็บเสื้อผ้า งานผ้าสร้างสรรคให้แก
ประชาชน เชน คาป้ายโครงการ คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาว้สดุและอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่
จําเป็น ฯลฯ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (พ.ศ
.2561-2565)  ข้อ 1 หน้า 12

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการทําอาหารให้แก
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการทําอาหารให้แกประชาชน เชน คาป้าย
โครงการ คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร คาว้สดุและอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จําเป็น ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564 (พ.ศ
.2561-2535) ข้อ 1 หน้า 28

วันที่พิมพ : 29/9/2564  13:09:52 หน้า : 71/84



โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชน
ตําบลยางโทน

จํานวน 20,000 บาท

  - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชนตําบลยางโทน เชน คาป้าย
โครงการ คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร คาว้สดุและอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71
 ข้อ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แกอําเภอ
หนองมวง

จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ให้แกอําเภอหนองมวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 87
 ข้อ 16

วันที่พิมพ : 29/9/2564  13:09:52 หน้า : 72/84



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 118,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เชน คาป้ายไวนิล คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง - ขยายเสียง คาเหมาในการทํากระทงยักษ คาวัสดุ
อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79
 ข้อ 1

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต เชน คาป้ายไวนิล คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง - ขยายเสียง  คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาใช้จายในการประกอบพิธีทางศาสนา คาใช้จาย
อื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81
 ข้อ 10
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โครงการจัดงานประเพณีหลอเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการหลอเทียน
พรรษา เชน คาป้ายไวนิล คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่อง
เสียง - ขยายเสียง คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 79
 ข้อ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนการจัดงานแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ให้จังหวัด
ลพบุรี

จํานวน 28,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการอุดหนุนการจัดงานแผน
ดินสมเด็จพระนารายณมหาราช ให้จังหวัดลพบุรี
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82
 ข้อ 14

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ ให้แกอําเภอ
หนองมวง

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอุดหนุน การดําเนินงานโครงการจัด
งานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
 ให้แกอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81
 ข้อ 12
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลยางโทน จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการจัดแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ตําบลยางโทน ได้แก คาจ้างเหมาสถานที่ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาถ้วยรางวัลสําหรับผู้ชนะ คาชุดกีฬา คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน คาอาหารและเครื่อง
ดื่ม คาวัสดุอุปกรณสําหรับการแขงขันกีฬา และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 83
 ข้อ 17
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 2,241,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,241,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,241,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมหวัง 
แสงสิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย เสงี่ยมจิตย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร 
ยาวไมน้อยกวา 44 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 176 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพร้อมเกลี่ย
แตงเรียบ (ม.2)

จํานวน 87,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสม
หวัง แสงสิทธิ์ ถึงบ้านนายบัวลอย เสงี่ยมจิตย ขนาดกว้างเฉลี่ย 4
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 44 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 176 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ
พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 8 หน้า 8

02.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางจําเนียร 
คําชัย ถึงบ้านนางทองแดง พูลสมบัติ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว
ไมน้อยกวา 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
99 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแตง
เรียบ (ม.2)

จํานวน 47,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
จําเนียร คําชัย ถึงบ้านนางทองแดง พูลสมบัติ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 33 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 99 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ
พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564  ข้อ 11 หน้า 9
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03.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนางละออง ศิริ
ปัญจนะ ถึงที่ดินนางสาวกรรณิการ เทศสกุล ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ยาวไมน้อยกวา 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ
พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.3)

จํานวน 198,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนาง
ละออง ศิริปัญจนะ ถึงที่ดินนางสาวกรรณิการ เทศสกุล ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาวไมน้อยกวา 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 420 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุก
ไหลทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 14 หน้า 10

04.โครงการซอมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนายรุณ ญาณโอสถ ถึง
บ้านนางบุปผา ปักเชิญเชื้อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไมน้อยกวา 
2,330 เมตร โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ 
(ม.4)

จํานวน 190,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนายรุณ ญาณ
โอสถ ถึงบ้านนางบุปผา ปักเชิญเชื้อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว
ไมน้อยกวา 2,330 เมตร โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายพร้อม
เกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 16 หน้า 10
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05.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายประกอบ 
จูสนธิ์ ถึงที่ดินนางสมพิศ คล้ายบุญ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม
น้อยกวา 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
640 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพร้อมเกลี่ยแตง
เรียบ (ม.5)

จํานวน 301,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนาย
ประกอบ จูสนธิ์ ถึงที่ดินนางสมพิศ คล้ายบุญ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 640 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตาม
สภาพพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 29 หน้า 16

06.โครงการขยายเขตเสียงตามสายจากที่ดินนายลับ ทองประไพ ถึง
บ้านนายฉิ่ง ละม้าย ระยะพาดสายสัญญาณเสียง 650 เมตร และติด
ตั้งลําโพง 2 ตัว (ม.6)

จํานวน 28,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตเสียงตามสายจากที่ดินนายลับ ทอง
ประไพ ถึงบ้านนายฉิ่ง ละม้าย ระยะพาดสายสัญญาณเสียง 650
 เมตร และติดตั้งลําโพง 2 ตัว
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 31 หน้า 16

07.โครงการซอมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายปาน โพธิ์วัด ถึงฝาย
หนองไกห้าว ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไมน้อยกวา 900 เมตร 
โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ (ม.6)

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังจากบ้านนายปาน โพธิ์วัด ถึง
ฝายหนองไกห้าว ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไมน้อยกวา 900
 เมตร โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 34 หน้า 17
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08.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทางหลวง
หมายเลข 3326 ถึงบ้านนายชลอ โตจิตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร 
ยาวไมน้อยกวา 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 390 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพร้อมเกลี่ย
แตงเรียบ (ม.7)

จํานวน 185,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทาง
หลวงหมายเลข 3326 ถึงบ้านนายชลอ โตจิตร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 390 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตาม
สภาพพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 47 หน้า 22

09.โครงการปรับปรุงไหลทางแอสฟัลทติกคอนกรีตจากบ้านนางแสง 
สอนดา ถึงบ้านนางสุวารี จั่นรักษ จํานวนพื้นที่ไมน้อยกวา 120 
ตารางเมตร (ม.7)

จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงไหลทางแอสฟัลทติกคอนกรีตจากบ้าน
นางแสง สอนดา ถึงบ้านนางสุวารี จั่นรักษ จํานวนพื้นที่ไมน้อย
กวา 120 ตารางเมตร
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 42 หน้า 20

10.โครงการขยายเขตเสียงตามสายจากหน้าวัดบอเสมา ถึงบ้านนายวิ
รัตน ธัญญะเจริญ ระยะพาดสายสัญญาณเสียง 570 เมตร และติดตั้ง
ลําโพง 1 ตัว (ม.7)

จํานวน 23,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตเสียงตามสายจากหน้าวัดบอเสมา ถึง
บ้านนายวิรัตน ธัญญะเจริญ ระยะพาดสายสัญญาณเสียง 570
 เมตร และติดตั้งลําโพง 1 ตัว
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 45 หน้า 21
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11.โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนายวราเมธ 
นุชศิลา ถึงที่ดินนายวิชาญ โตยิ่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวไม
น้อยกวา 255 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
1,020 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพร้อมเกลี่ย
แตงเรียบ (ม.9)

จํานวน 479,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินนาย
วราเมธ นุชศิลา ถึงที่ดินนายวิชาญ โตยิ่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 255 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 1,020 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตาม
สภาพพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 50 หน้า 23

12.โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากที่ดินนางรัศมี โฉม
ไสว ถึงบ้านนายณรงค จูสกุล ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวไมน้อย
กวา 110 เมตร โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายพร้อมเกลี่ยแตง
เรียบ (ม.10)

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกจากที่ดินนาง
รัศมี โฉมไสว ถึงบ้านนายณรงค จูสกุล ขนาดกว้างเฉลี่ย 3
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 110 เมตร โดยซอมแซมสวนที่ชํารุดเสีย
หายพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 60 หน้า 27
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

01.โครงการเจาะบอบาดาล ขนาดทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมน้อยกวา 80 เมตร บริเวณประปา อบต.ยาง
โทน (กลุมบอยาง)  (ม.1)

จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาล ขนาดทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาด
เส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมน้อยกวา 80 เมตร บริเวณ
ประปา อบต.ยางโทน (กลุมบอยาง)
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 1 หน้า 5

02.โครงการเจาะบอบาดาล ขนาดทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมน้อยกวา 80 เมตร บริเวณที่ดินนางสาวสํา
อางค คงสัตย (ม.6)

จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาล ขนาดทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาด
เส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมน้อยกวา 80 เมตร บริเวณที่ดินนาง
สาวสําอางค คงสัตย
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 37 หน้า 18

03.โครงการเจาะบอบาดาล ขนาดทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมน้อยกวา 80 เมตร บริเวณที่ดินนายฉิ่ง ละม้าย 
(ม.6)

จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเจาะบอบาดาล ขนาดทอ PVC ชั้น 13.5 ขนาด
เส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ลึกไมน้อยกวา 80 เมตร บริเวณที่ดินนาย
ฉิ่ง ละม้าย 
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 38 หน้า 19
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04.โครงการขยายเขตทอจายน้ําประปา อบต.ยางโทน โดยวางทอ
ชนิด PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ระยะไมน้อยกวา 
110 เมตร จากถนนทางหลวงหมายเลข 3326 ถึงบ้านนายชลอ โต
สะอาด (ม.7)

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอจายน้ําประปา อบต.ยางโทน โดย
วางทอชนิด PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ระยะไม
น้อยกวา 110 เมตร จากถนนทางหลวงหมายเลข 3326 ถึงบ้าน
นายชลอ โตสะอาด (ตามแบบ อบต.ยางโทนกําหนด)
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 44 หน้า 21

05.โครงการขยายเขตทอจายน้ําประปา อบต.ยางโทน โดยวางทอ
ชนิด PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ระยะไมน้อยกวา 
300 เมตร จากที่ดินนางสาวจารุวรรณ ปานขวัญ ถึงที่ดินนางเกษร 
สมเรือง (ม.7)

จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาขยายเขตทอจายน้ําประปา อบต.ยางโทน โดย
วางทอชนิด PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 2 นิ้ว ระยะไม
น้อยกวา 300 เมตร จากที่ดินนางสาวจารุวรรณ ปานขวัญ ถึงที่ดิน
นางเกษร สมเรือง (ตามแบบ อบต.ยางโทนกําหนด)
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 2/2564 ข้อ 46 หน้า 21

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชดเชยคางานกอสร้างสิ่งสาธาณูปโภคและสิ่ง
สาธารณูปการตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
-ถือปฏิบัติตามกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1837 เรื่อง การขอรับเงินชดเชยคางานกอสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
- หนังสือกรมสงเสริมปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลง
วันที2่8 พฤษภาคม 2564
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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 3,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เชน คาป้ายไวนิล คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็น
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
ใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94
 ข้อ 1 

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 540,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุประปา หรือการจัดหาวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับ
งานกิจการประปา เชน สารส้ม คลอรีน ประแจชุดวัดคุณภาพ
น้ํา อะไหล อุปกรณประปา สารเคมี มิเตอร ทอน้ํา และวัสดุอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 460,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 460,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้างานกิจการประปา ที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวน
มากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบ
ประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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