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องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน 

อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบรุี 







รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางโทน

อําเภอหนองมวง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 10,091,344 บาท
งบกลาง รวม 10,091,344 บาท

งบกลาง รวม 10,091,344 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินสมทบทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ
คาจ้าง พร้อมกับหักคาจ้างของพนักงานจ้างสงเป็นเงินสมทบใน
อัตราเดียวกัน
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 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/ว4657
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2566 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,732,800 บาท

  - เพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริ
บูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระบียบกําหนด และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการหลัก
เกณฑการจายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 4
 หน้า 72

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,600,000 บาท

 - เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แกคนพิการที่มี
สิทธิตามหลักเกณฑ ที่กําหนดที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความ
พิการไว้กับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว 
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการหลัก
เกณฑการจายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 5
 หน้า 72

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 24,000 บาท

 - เพื่อรองรับการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส  ให้
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอการยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 - ถือปฏิบัติตาม หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0810.6/ว2130 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 6
 หน้า 72
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เงินสํารองจาย จํานวน 119,692 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

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 369,852 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 
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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 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ข้อ 1 หน้า 71

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
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,252,520 บาท

งบบุคลากร รวม 4,194,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,707,120 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

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
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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

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 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,022,400 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 8
 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 2,487,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,684,800 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
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (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 298,200 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
       - พนักงานจ้างทั่วไป 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
         - พนักงานจ้างทั่วไป 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 2,006,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 227,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
   - 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 110,400 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 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
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ค่าใช้สอย รวม 976,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน

จํานวน 306,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบลยางโทน 3 อัตรา ดังนี้
   1. คาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างอยูเวรรักษาความปลอดภัยในที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
  2. คาจ้างเหมาให้แกผู้รับจ้างทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา
  3. คาจ้างเหมาให้แกผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารของสํานักปลัด 
อบต. จํานวน 1 อัตรา
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 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 15,000 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 60,000 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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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 100,000 บาท

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

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.2566-2570) ข้อ 2
 หน้า 73
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โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

จํานวน 200,000 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
.2566-2570 ข้อ 3 หน้า 75

โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้แกบุคลากร อบต.ยาง
โทน

จํานวน 5,000 บาท

  -เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนา
ศักยภาพและพัฒนาความรู้ให้แกบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น ได้แก คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
-ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน พ.ศ
.2566-2570 ข้อ 5 หน้า 76
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โครงการลพบุรีเมืองสะอาดอยางยั่งยืน จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการลพบุรีเมืองสะอาด
อยางยั่งยืน ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
อาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นในการจัดโครงการ
- 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.2566-2570) ข้อ 2
 หน้า 75

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของผู้
บริหาร สมาชิกฯและพนักงานสวนตําบล

จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร สมาชิกฯ
และพนักงานสวนตําบล ได้แก คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน พ.ศ
.2566-2570 ข้อ 6 หน้า 77
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โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่

จํานวน 5,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักในการปฎิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ ได้แก คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุ
กรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน พ.ศ
.2566-2570 ข้อ 8 หน้า 77

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน "เด็กไทยโตไป
ไมโกง"

จํานวน 5,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน เด็กไทยโตไปไมโกง ได้แก คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
-เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน พ.ศ
.2566-2570 ข้อ 7 หน้า 77

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทนให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 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

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 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
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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 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร ได้แก จอบ เสียม พลั่ว วัสดุเพาะ
ชํา พันธุพืช ปุย และวัสดุการเกษตร อื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 15,000 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
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 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 443,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 320,000 บาท

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

คาบริการโทรศัพท จํานวน 120,000 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 

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 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 
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งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)

จํานวน 27,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตาม
โครงการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ
.2566
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 11 หน้า 12

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
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูป
แบบและการจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณราย
จายประจําปขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,218,620 บาท
งบบุคลากร รวม 1,624,620 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,624,620 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 973,080 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 2 อัตรา 12 เดือน ดังนี้
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 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 530,040 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 36,900 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป 3 อัตรา รวม 12 เดือน ดังนี้
 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
 - 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 578,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 226,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
  1.คาตอบแทนการปฏิบัติงานบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับ
แตงตั้งตามกฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ
  2.เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สําหรับพนักงาน
สวนตําบล 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 232,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 102,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริหารคนงานทั่วไปของ กอง
คลัง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 
1.จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 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.2566-2570) ข้อ 4
 หน้า 76

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 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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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

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

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

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

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 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ จํานวน 6,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1
 หลัง สําหรับเก็บเอกสารของกองคลัง
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาวดํา จํานวน 
1 เครื่อง

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา มีความละเอียดในการ
พิมพ 600X600 dp  สามารถสแกนเอกสารและถายสําเนา
เอกสารได้ 
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
-เป็นไปตามเกณฑราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ คอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม 2564 หน้า 23 ข้อ 51 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 596,520 บาท

งบบุคลากร รวม 335,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 335,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 335,520 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 251,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 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 36,000 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 75,000 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.2566-2570)  ข้อ 1
 หน้า 65

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.2566-2570)  ข้อ 2
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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.2566-2570) ข้อ 5
 หน้า 66

โครงการรณรงค ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจัดโครงการ
รณรงค ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ได้แก 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.2566-2570) ข้อ 3
 หน้า 65
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 30,000 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 30,000 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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งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 10,000 บาท

จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ขนาดบาร 22 นิ้ว ไมเกิน 1 แรง
ม้า จํานวน 1 เครื่อง สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
-ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ข้อ 1 หน้า 82
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลยางโทน

จํานวน 30,000 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.2566-2570) ข้อ 6
 หน้า 66
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โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. จํานวน 30,000 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.2566-2570) ข้อ 4
 หน้า 66

แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,943,776 บาท

งบบุคลากร รวม 669,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 669,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 385,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนประจําปให้
แก  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
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

  -เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู สําหรับ
ตําแหนงครูชํานาญการพิเศษ ให้แกครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน
   -  ประกาศคณะกรรมการกลางสวนตําบลเรื่อง กําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนด
เงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําป สําหรับพนักงานสวนตําบลลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างขององคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2558
  -พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 67,200 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 125,800 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 720,176 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 389,750 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน

จํานวน 102,000 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 (2566-2570)  ข้อ 1 หน้า 59

โครงการพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษาเด็กปฐมวัย) จํานวน 30,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการโครงการพัฒนาผู้
เรียน  (ทัศนศึกษาเด็กปฐมวัย) ของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก คาใช้จายในการ
ทัศนศึกษา คาสถานที่ คาจ้างเหมารถ คาป้ายโครงการ คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
วัสดุ อุกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลยางโทน พ.ศ
.2566-2570  แก้ไข ครั้งที่1/2565 ข้อ 3 หน้า 7
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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 (2566-2570)  ข้อ 3 หน้า 59

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.2566-2570) ข้อ 4
 หน้า 59
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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 (2566-2570)  ข้อ 2 หน้า 59
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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 = 154,350 บาท
 2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน โดยประมาณการจัดสรรไว้จํานวน 30 คน จํานวน 84,900
 บาท โดยมีรายละเอียด 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 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นประจําปงบ
ประมาณ 2566 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  ข้อ 7 และ
ข้อ 8 หน้า 60
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โครงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของ
เด็กปฐมวัย

จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย เชนคาจัดทํา
ป้าย คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ/อุปกรณ และคาใช้จาย
อื่นๆ 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 (2566-2570)  ข้อ 12 หน้า 61
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ค่าวัสดุ รวม 310,426 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 310,426 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    101  คน     เป็นเงิน  193,537 บาท
     1.2 โรงเรียนบ้านไรทรัพยเจริญ 
จํานวนเด็ก    31  คน    เป็นเงิน    59,403  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 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ 2566 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2566-2570) ข้อ 9
 หน้า 61
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งบเงินอุดหนุน รวม 554,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 554,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 554,400 บาท

 -เพื่อเป็นคาใช้จายเป็นคาอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) จํานวน 200 วัน โดย
จัดสรร ให้เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-เด็ก ป. 6 อัตรามื้อละ 21
 บาท ตอคนโดยประมาณการนักเรียนไว้ดังนี้
   1.โรงเรียนบ้านยางโทน
จํานวนเด็ก    101  คน    เป็นเงิน  424,200  บาท
   2.โรงเรียนบ้านไรทรัพยเจริญ 
จํานวนเด็ก    31  คน    เป็นเงิน  130,200  บาท
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 5061 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประจําปงบ
ประมาณ 2566 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป (พ.ศ. 2566-2570) ข้อ10
 หน้า 61
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 295,800 บาท

งบดําเนินงาน รวม 295,800 บาท
ค่าใช้สอย รวม 285,800 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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.2566-2570) ข้อ 4
 หน้า 69

โครงการรณรงคป้องกัน และควบคุมโรคติดตอ จํานวน 10,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ ได้แกคาป้ายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 -ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 1
 หน้า 68
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 65,000 บาท

    - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัตวปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก คาจัดซื้อวัคซีน และ
อุปกรณในการฉีด คาป้ายประชาสัมพันธ และคาใช้จายอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 8 หน้า 10

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 10,800 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นคาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและ
แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้าของ โดยทําการสํารวจปละ 2 ครั้ง 
 - ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 9 หน้า 10

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,000 บาท

   -เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ได้แก สําลี ผ้า
พันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล น้ํายาตางๆ สายยาง ถุง
มือ ปรอทวัดไข กระดาษกรอง หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK ชุด
ป้องกันโรค และวัสดุวิทยาศาตรและการแพทยอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฎิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลว 28 พฤษภาคม 2564
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,468,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,032,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,032,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 802,920 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 187,200 บาท

-  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
 ผู้ชวยนักพัฒนาชุมชน 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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งบดําเนินงาน รวม 434,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลยางโทน ได้แก
   1.  คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 อัตรา 
   2. 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

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
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คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาบ้าน คาเชาซื้อบ้านให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล กองสวัสดิการสังคม
 - 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 25,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 177,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 102,000 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
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 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 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจ้าง
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 37,000 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 15,000 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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งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2,500 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครื่อง มีกําลังไฟฟ้าขาออกไมน้อยกวา 800 VA 
สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที 
  - โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือน ธันวาคม 2564  ข้อ 62 หน้า 27
  - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ จํานวน 200,000 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.2566-2570) ข้อ 1
 หน้า 79
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,483,800 บาท

งบบุคลากร รวม 1,759,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,759,800 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 879,240 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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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 20,160 บาท

 - เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล   อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้
  1. 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

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 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 757,440 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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 60,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างที่
ปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 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
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งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสวัสดิการ การศึกษาบุตรให้แกพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล
 - ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549  
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ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยาง
โทน

จํานวน 102,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริหารคนงานทั่วไปของ กองชางจํานวน 
1 อัตรา ดังนี้ 
1.จ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบแปลน และงาน
เอกสารของกองชาง 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 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 15,000 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

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

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

ค่าวัสดุ รวม 198,000 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 80,000 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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง ได้แก 
ไม้  ค้อน  คีม  ชะแลง  จอบ เสียม น้ํามันทาไม้  ทินเนอร ปูน
สี 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 5,000 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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งบลงทุน รวม 324,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 324,000 บาท
ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบจุม (ซับเมิรสซิเบิล) จํานวน 4 เครื่อง จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปัมน้ําแบบจุม (ซับเมิรสซิเบิล) 
  ขนาด 1.5 แรงม้า จํานวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ในการซอมระบบ
ประปาหมูบ้านภายในตําบลยางโทน
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1 /2565 ข้อ 1 หน้า 31

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสงอาทิตย (โซลาเซลล) 
บริเวณหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางโทน (ม
.8)

จํานวน 252,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ พลังงานแสง
อาทิตย (โซลาเซลล) บริเวณหน้าศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 7 จุด (ม.8)
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 6 หน้า 28
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 567,000 บาท
งบบุคลากร รวม 144,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้าง (สํานักปลัด) ผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย 1 อัตรา จํานวน 12 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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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจ้าง ของสํานัก
ปลัด 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ดังนี้    
1. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง เดือนละ 1,000
 บาท 
2. เงินเพิ่มสําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการ
เสี่ยงภัยตอสุขภาพ เดือนละ 2,000 บาท
 - 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                             
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว2061
 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่ม
สําหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ.2564

งบดําเนินงาน รวม 423,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 423,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาคนงานทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 408,000 บาท

   - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป (สํานักปลัด อบต
.) ได้แก
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บขยะ ขนสงขยะ และงานอื่นๆที่ได้
รับมอบหมาย จํานวน 4 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 15,000 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.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 10 หน้า 11
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 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 คาวัสดุ
และอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 1
 หน้า 55

โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพการทําอาหารให้แก
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพการทําอาหารให้แกประชาชน เชน คาป้าย
โครงการ คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร คาวัสดุและอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จําเป็น ฯลฯ  
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 5
 หน้า 56
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โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชน
ตําบลยางโทน

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แกประชาชนตําบลยางโทน เชน คาป้าย
โครงการ คาสมมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คา
อาหาร คาวัสดุและอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 2 หน้า 6

โครงการอบรมให้ความรู้แกเยาวชนเรื่องการตั้งครรภไมพร้อม จํานวน 20,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมให้ความรู้แก
เยาวชนเรื่องการตั้งครรภไมพร้อม เชน คาป้ายโครงการ คาสม
มนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร คาวัสดุ
และอุปกรณ คาใช้อื่นจายที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 1 หน้า 26
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งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แกอําเภอ
หนองมวง

จํานวน 40,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ให้แกอําเภอหนองมวง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 8
 หน้า 67

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 208,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 5,000 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.2566-2570) ข้อ 1
 หน้า 62
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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.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 4 หน้า 8

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรและศึกษาดูงานตามแนววิถีพุทธ จํานวน 80,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการปฏิบัติธรรม
สัญจร เชน คาป้ายไวนิล คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยกคาใช้จายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 5 หน้า 8
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โครงการสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา

จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสัปดาหสงเสริมพระ
พุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เชน คา
ป้ายไวนิล คาจ้างเหมาจัดสถานที่ คาเชาเครื่องเสียง - ขยาย
เสียง คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาใช้
จายอื่นที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจาย
คาใช้จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 1 หน้า 24

งบเงินอุดหนุน รวม 43,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 43,000 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.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 7 หน้า 9

วันที่พิมพ : 30/8/2565  14:45:52 หน้า : 75/83



อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ ให้แกอําเภอ
หนองมวง

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการอุดหนุน การดําเนินงานโครงการจัด
งานรัฐพิธีและวันสําคัญของชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566
 ให้แกอําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 6 หน้า 9

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดแขงขันกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลยางโทน จํานวน 50,000 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.2566-2570) ข้อ 10
 หน้า 64
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ อําเภอหนองมวง จํานวน 50,000 บาท

 - เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนโครงการแขงขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ อําเภอหนองมวง ให้แกเทศบาลตําบลหนอง
มวง ได้แก คาป้ายประชาสัมพันธ คาตอบแทนคณะกรรมการผู้
ตัดสิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณสําหรับการแขงขัน
กีฬา และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็น
 - ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ข้อ 2
 หน้า 24

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 3,324,000 บาท

งบลงทุน รวม 3,324,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,324,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตาง ๆ

โครงการตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยางโทน จํานวน 620,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอเติมอาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ยางโทน ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 16 เมตร สูง 3 เมตร
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 41 หน้า 23
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

01. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนางปลั่ง 
พวงศรี ถึงที่ดินนายมานพ อิ่มชื่น (ม.1)

จํานวน 315,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนาง
ปลั่ง พวงศรี ถึงที่ดินนายมานพ อิ่มชื่น ขนาดกว้าง 4
 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 520 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพพร้อม
เกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 1 หน้า 5

02. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่ดินนาย
ดํารงคศักดิ์ มังวงษ ถึงที่ดินนายไพสิงห แสนทวี (ม.2)

จํานวน 315,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณ
ที่ดินนายดํารงคศักดิ์ มังวงษ ถึงที่ดินนายไพสิงห แสนทวี ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 520 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพและ
เกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 10 หน้า 9

03. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนอง
ตะแบก-ยางโทน (ม.3)

จํานวน 343,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองตะแบก-ยางโทน บริเวณหน้าวัดหนองตะแบก ขนาดกว้าง 6
 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 498
 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพและเกลี่ยแตง
เรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 11 หน้า 9
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04. โครงการปรับปรุงกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนทาง
หลวงหมายเลข 2219 ถึงทางไปบ้านหนองตะแบก (ม.4)

จํานวน 302,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
ถนนทางหลวงหมายเลข 2219 ถึงทางไปบ้านหนองตะแบก ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 480 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพและ
เกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 14 หน้า 11

05. โครงการซอมแซมถนนลูกรัง จากถนนทางหลวงหมายเลข 3326 
ถึงที่ดินนางบุญรอด คุณโท (ม.5)

จํานวน 90,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรัง จากถนนทางหลวงหมาย
เลข 3326 ถึงที่ดินนางบุญรอด คุณโท ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ยาวไมน้อยกวา 212 เมตร ปริมาตรลูกรังไมน้อยกวา 207
 ลูกบาศกเมตร โดยซอมแซมเฉพาะสวนที่ชํารุดพร้อมเกลี่ยแตง
เรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 15 หน้า 11

06. โครงการซอมแซมถนนหินคลุก จากถนนทางหลวงหมายเลข 
3326 ถึงที่ดินนายสุข พานทอง (ม.5)

จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนหินคลุก จากถนนทางหลวงหมาย
เลข 3326 ถึงที่ดินนายสุข พานทอง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
ไมน้อยกวา 400 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 196 ลูกบาศก
เมตร โดยซอมแซมเฉพาะสวนที่ชํารุดพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 16 หน้า 12
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07. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนนทางหลวง
หมายเลข 3326 ถึงที่ดินนายบุญยืน สวัสดีเจริญ (ม.5)

จํานวน 154,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนนทาง
หลวงหมายเลข 3326 ถึงที่ดินนายบุญยืน สวัสดีเจริญ ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 252 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพ
และเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แก้ไข ครั้ง
ที่1/2565 ข้อ 1 หน้า 5

08. โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนางโสภี ผอง
ทอง ถึงที่ดินนางสาวมะลิ โพธิ์วัด (ม.6)

จํานวน 271,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่ดินนาง
โสภี ผองทอง ถึงที่ดินนางสาวมะลิ โพธิ์วัด ขนาดกว้าง 3.50
 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 444.50 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทางตามสภาพและ
เกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 25 หน้า 16

09. โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําจากบ้านนายสุชาติ มากแสง 
ถึงบริเวณฉางการเกษตร (ม.7)

จํานวน 204,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําจากบ้านนายสุชาติ มาก
แสง ถึงบริเวณฉางการเกษตร โดยวางทอระบายน้ํา คสล.มอก
.ชั้น 3 ขนาดเส้นผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 73 ทอน และ
บอพัก จํานวน 7 บอ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 26 หน้า 17
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10. โครงการกอสร้างวางทอระบายน้ําบริเวณบ้านนายสมนึก เอกตา 
(ม.9)

จํานวน 299,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากอสร้างวางทอระบายน้ําบริเวณบ้านนายสม
นึก เอกตา โดยวางทอระบายน้ํา คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 110 ทอน และบอพัก จํานวน 10
 บอ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 31 หน้า 19

11. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนองมะกรูด บริเวณ
หน้าฝายหนองมะกรูด ถึงที่ดินนายสวิด โพธิ์วัด (ม.10)

จํานวน 132,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนลูกรังสายคันคลองหนอง
มะกรูด บริเวณหน้าฝายหนองมะกรูด ถึงที่ดินนายสวิด โพธิ์
วัด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวไมน้อยกวา 620 เมตร ปริมาตร
ลูกรังไมน้อยกวา 303 ลูกบาศกเมตร โดยซอมแซมเสวนที่ชํารุด
พร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 36 หน้า 21

12. โครงการซอมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนายสุวิทย พิมพเดช ถึง
ที่ดินนายชวน มวงเรือง (ม.10)

จํานวน 173,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมถนนหินคลุกจากที่ดินนายสุวิทย พิมพ
เดช ถึงที่ดินนายชวน มวงเรือง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวไม
น้อยกวา 1,200 เมตร ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 420 ลูกบาศก
เมตร โดยซอมแซมเสวนที่ชํารุดพร้อมเกลี่ยแตงเรียบ
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 34 หน้า 20
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางทอเมนประปาหมูบ้าน จากที่ดินนายบํารุง ศรีวงษ ถึงที่
ดินนายณัฐวุฒิ เฉลยกลิ่น (ม.6)

จํานวน 26,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวางทอเมนประปาหมูบ้าน จากที่ดินนายบํารุง ศรี
วงษ ถึงที่ดินนายณัฐวุฒิ เฉลยกลิ่น โดยวางทอ PVC ขนาดเส้นผา
ศูนยกลาง 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาวไมน้อยกวา 264 เมตร
- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 ข้อ 22 หน้า 15

แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 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.2566-2570)  ข้อ 1
 หน้า 73
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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

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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