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องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
เขต/อําเภอ มวงสามสิบ    จังหวัดอุบลราชธานี

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

159 หมู 7  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ยางสักกระโพหลุม
  เขต/อําเภอ มวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  34140

พื้นที่ 68.31 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,829 คน
ชาย 3,438 คน

หญิง 3,391 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม
อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม จะไดเสนอรางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุก
ทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 56,664,883.62 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 43,552,634.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 18,654,715.53 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 8 โครงการ รวม 
687,800.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 5,788,000.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2.1 รายรับจริง จํานวน 41,376,570.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 24,233.14 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 373,213.09 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 319,145.60 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 840.40 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 18,695,652.47 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 21,963,486.00 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 131,371.30 บาท



2.3 รายจายจริง จํานวน 30,640,546.00 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 11,463,020.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,332,165.23 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,487,962.77 บาท

งบลงทุน จํานวน 839,018.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,518,380.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 334,102.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 2,663,500.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2563

ประมาณการ
ปี 2564

ประมาณการ
ปี 2565

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 24,233.14 43,600.00 79,790.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

373,213.09 378,010.00 377,310.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 319,145.60 32,000.00 300,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 840.40 400.00 900.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 717,432.23 454,010.00 758,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 18,695,652.47 18,842,000.00 18,842,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

18,695,652.47 18,842,000.00 18,842,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,963,486.00 22,703,990.00 22,200,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

21,963,486.00 22,703,990.00 22,200,000.00

รวม 41,376,570.70 42,000,000.00 41,800,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 11,463,020.00 15,479,980.00 13,744,096.00

งบบุคลากร 12,332,165.23 13,888,820.00 14,380,204.00

งบดําเนินงาน 4,487,962.77 8,057,200.00 8,312,424.00

งบลงทุน 839,018.00 2,554,000.00 3,333,276.00

งบเงินอุดหนุน 1,518,380.00 2,020,000.00 2,030,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 30,640,546.00 42,000,000.00 41,800,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม

อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององคการบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม
อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,928,544

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 546,560

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,691,420

แผนงานสาธารณสุข 411,200

แผนงานสังคมสงเคราะห 488,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 160,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,721,680

แผนงานการเกษตร 48,500

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 13,744,096

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,800,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 13,744,096 13,744,096
    งบกลาง 13,744,096 13,744,096

หน้า : 1/9



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 6,375,040 376,080 1,648,104 376,320 8,775,544
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 0 0 0 2,657,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,717,520 376,080 1,648,104 376,320 6,118,024

งบดําเนินงาน 1,978,000 10,000 830,000 0 2,818,000
    คาตอบแทน 463,000 10,000 185,000 0 658,000

    คาใช้สอย 640,000 0 425,000 0 1,065,000

    คาวัสดุ 570,000 0 210,000 0 780,000

    คาสาธารณูปโภค 305,000 0 10,000 0 315,000

งบลงทุน 271,500 0 53,500 0 325,000
    คาครุภัณฑ 271,500 0 53,500 0 325,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000
    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 0 10,000

รวม 8,634,540 386,080 2,531,604 376,320 11,928,544

หน้า : 2/9



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบบุคลากร 346,560 0 346,560
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 346,560 0 346,560

งบดําเนินงาน 175,000 25,000 200,000
    คาตอบแทน 50,000 0 50,000

    คาใช้สอย 125,000 25,000 150,000

รวม 521,560 25,000 546,560

หน้า : 3/9



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,472,020 0 3,472,020
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,472,020 0 3,472,020

งบดําเนินงาน 3,297,000 60,000 3,357,000
    คาตอบแทน 92,000 0 92,000

    คาใช้สอย 1,660,000 60,000 1,720,000

    คาวัสดุ 1,530,000 0 1,530,000

    คาสาธารณูปโภค 15,000 0 15,000

งบลงทุน 62,400 0 62,400
    คาครุภัณฑ 62,400 0 62,400

งบเงินอุดหนุน 1,800,000 0 1,800,000
    เงินอุดหนุน 1,800,000 0 1,800,000

รวม 8,631,420 60,000 8,691,420

หน้า : 4/9



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 0 186,000 186,000
    คาใช้สอย 0 46,000 46,000

    คาวัสดุ 0 140,000 140,000

งบลงทุน 0 5,200 5,200
    คาครุภัณฑ 0 5,200 5,200

งบเงินอุดหนุน 220,000 0 220,000
    เงินอุดหนุน 220,000 0 220,000

รวม 220,000 191,200 411,200

หน้า : 5/9



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 0 396,000 396,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 396,000 396,000

งบดําเนินงาน 30,000 62,000 92,000
    คาใช้สอย 30,000 20,000 50,000

    คาตอบแทน 0 42,000 42,000

รวม 30,000 458,000 488,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000
    คาใช้สอย 60,000 60,000

รวม 60,000 60,000

หน้า : 6/9



แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 60,000 160,000
    คาใช้สอย 100,000 60,000 160,000

รวม 100,000 60,000 160,000

หน้า : 7/9



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบบุคลากร 1,390,080 1,390,080
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,390,080 1,390,080

งบดําเนินงาน 1,394,424 1,394,424
    คาตอบแทน 220,000 220,000

    คาใช้สอย 1,000,424 1,000,424

    คาวัสดุ 174,000 174,000

งบลงทุน 2,937,176 2,937,176
    คาครุภัณฑ 135,600 135,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 2,801,576 2,801,576

รวม 5,721,680 5,721,680

หน้า : 8/9



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 45,000 45,000
    คาวัสดุ 45,000 45,000

งบลงทุน 3,500 3,500
    คาครุภัณฑ 3,500 3,500

รวม 48,500 48,500

หน้า : 9/9
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 100,776.47 1,680.00 5,600.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 106,456.72 1,709.14 17,000.00 -96.47 % 600.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 100.00 % 58,190.00
     ภาษีป้าย 18,466.00 20,844.00 21,000.00 0.00 % 21,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 225,699.19 24,233.14 43,600.00 79,790.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 6,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,233.00 2,273.09 3,000.00 -16.67 % 2,500.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 1,080.00 970.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 510.00 1,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 14,886.00 327,425.00 330,000.00 0.00 % 330,000.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

34,100.00 24,000.00 25,000.00 0.00 % 25,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

10,375.00 10,875.00 11,000.00 0.00 % 11,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 920.00 660.00 1,000.00 -20.00 % 800.00

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:00:26 หนา : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 10.00 10.00 0.00 % 10.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 71,104.00 373,213.09 378,010.00 377,310.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 205,811.72 319,145.60 32,000.00 837.50 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 205,811.72 319,145.60 32,000.00 300,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 600.00 370.00 400.00 0.00 % 400.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 230.00 470.40 0.00 100.00 % 500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 830.00 840.40 400.00 900.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 313,527.48 437,694.10 440,000.00 0.00 % 440,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,179,138.11 8,673,759.72 8,700,000.00 0.00 % 8,700,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,702,815.78 2,683,523.53 2,700,000.00 0.00 % 2,700,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 79,286.10 99,615.13 100,000.00 0.00 % 100,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,900,735.01 5,125,645.94 5,200,000.00 0.00 % 5,200,000.00
     คาภาคหลวงแร 40,630.55 54,860.14 55,000.00 0.00 % 55,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 68,246.37 45,530.91 46,000.00 0.00 % 46,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,612,540.00 1,276,713.00 1,300,000.00 0.00 % 1,300,000.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 0.00 1,010.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 0.00 297,300.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:00:26 หนา : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

     ภาษีสุรา 1,833.30 0.00 0.00 0.00 % 0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,898,752.70 18,695,652.47 18,842,000.00 18,842,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป 23,341,469.00 21,963,486.00 22,703,990.00 -2.22 % 22,200,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,341,469.00 21,963,486.00 22,703,990.00 22,200,000.00
รวมทุกหมวด 41,743,666.61 41,376,570.70 42,000,000.00 41,800,000.00

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:00:26 หนา : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,800,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 79,790 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 600 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 58,190 บาท

ประมาณการไว ตามจํานวนที่คาดวาจะไดรับ

ภาษีป้าย จํานวน 21,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 377,310 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,500 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณเทากับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 330,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการเทากับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 25,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:01:23 หนา : 1/3



คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 11,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 800 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10 บาท

ประมาณการเทากับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 900 บาท
คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 400 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 500 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,842,000 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 440,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,700,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 2,700,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,200,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงแร จํานวน 55,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 46,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:01:23 หนา : 2/3



คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,300,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 22,200,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 22,200,000 บาท

ประมาณการใกลเคียงรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:01:23 หนา : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 104,411 92,673 132,000 -16.67 % 110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,466 4,200 6,000 0 % 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,083,500 8,364,800 10,101,600 -1.92 % 9,907,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,573,600 2,490,400 2,611,200 -3.34 % 2,524,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 83,150 102,017 343,959 76.12 % 605,796

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 0 100 % 392,000

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

0 0 0 100 % 20,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ    จังหวัดอุบลราชธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

0 20,000 20,000 -100 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 0 0 100 % 107,100

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 107,100 107,100 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

155,139 202,960 385,921 -100 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยพิเศษ 0 36,870 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,046,266 11,463,020 13,779,780 13,744,096
รวมงบกลาง 11,046,266 11,463,020 13,779,780 13,744,096
รวมงบกลาง 11,046,266 11,463,020 13,779,780 13,744,096

รวมแผนงานงบกลาง 11,046,266 11,463,020 13,779,780 13,744,096
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,964,844 1,886,400 1,972,800 0 % 1,972,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,649,564 2,571,120 2,657,520 2,657,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,251,640 3,368,360.23 5,020,020 -45.13 % 2,754,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 84,000 108,000 -22.22 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 168,000 210,000 -20 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 495,240 510,480 1,162,200 -41.93 % 674,880

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 183,600 168,540 64,620 -44.29 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,182,480 4,299,380.23 6,564,840 3,717,520
รวมงบบุคลากร 6,832,044 6,870,500.23 9,222,360 6,375,040

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

24,300 12,600 110,000 127.27 % 250,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000
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คาเชาบ้าน 71,500 144,000 260,000 -39.23 % 158,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 40,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 94,500 -100 % 0

เงินชวยเหลือบุตร 57,500 54,300 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 153,300 210,900 479,500 463,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 29,108 0 0 0 % 0

การจัดทําระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

0 3,000 0 0 % 0

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 0 100 % 10,000

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 0 8,550 30,000 -100 % 0

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ   0 3,000 20,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 100 % 20,000

คาพานพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง  
กระเช้าดอกไม้ หรือ พวงมาลา

0 0 5,000 -100 % 0

คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   0 8,147 20,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 14,840 19,715 57,000 -3.51 % 55,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาจัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน

0 0 20,000 -100 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

49,402 78,280 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา และคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0 0 6,400 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 0 0 100 % 15,000

โครงการมาตรการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การตอต้านการทุจริต องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 0 0 100 % 15,000

โครงการมาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการตอต้านการทุจริตองค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม 

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 0 100 % 200,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

0 0 0 100 % 15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 15,965.65 119,783.36 100,000 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 109,315.65 240,475.36 308,400 640,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 87,408 97,592 168,500 -40.65 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,566 30,000 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 3,424 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 35,000 33,500 100,000 0 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,600 49,200 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 66,300 74,130 100,000 50 % 150,000

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 271,298 284,422 478,500 570,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 147,053.79 176,328.99 200,000 0 % 200,000
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คาบริการโทรศัพท์ 2,366.84 1,507.63 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 81,316.2 105,270 100,000 -10.4 % 89,600

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 10,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 230,736.83 283,106.62 305,000 305,000
รวมงบดําเนินงาน 764,650.48 1,018,903.98 1,571,400 1,978,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 100 % 11,400

เครื่องถายเอกสาร 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการเพื่อจัดหาเครื่องอานบัตรประจําตัว
ประชาชนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

3,500 0 0 0 % 0

โครงการเพื่อจัดหาโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 27,600 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 13,800

โต๊ะทํางาน 0 0 26,000 -100 % 0

แทนบรรยาย (โพเดียม) 0 0 0 100 % 12,000

แทนอานหนังสือ 0 0 12,000 -100 % 0

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์ 0 0 0 100 % 120,000

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง หนังเทียม  จํานวน 
50 ตัว

0 0 30,000 -100 % 0
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เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 
(รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter ) ขนาด 36,000 บีทียู 
จํานวน  8 ตัว

0 0 433,600 -100 % 0

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 20 
ตัว

0 0 36,000 -100 % 0

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม สามขา ขนาด 
4 ใบพัด หน้ากว้าง  24 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

0 0 16,800 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 2,600 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 0 100 % 11,000

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 0 100 % 9,500

โครงการเพื่อจัดหาเครื่องต้มน้ําไฟฟ้าสแตน
เลส 

0 0 6,000 -100 % 0

โครงการเพื่อจัดหาเครื่องต้มน้ําไฟฟ้าสแตน
เลส ขนาด ๒๐ ลิตร พร้อมผ้าฉนวนกันร้อน
คูลเลอร์

6,000 0 0 0 % 0

โครงการเพื่อจัดหาเครื่องทําน้ําเย็น 6,000 0 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน  
1 เครื่อง 

0 0 8,500 -100 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 44,000 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 54,000 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 0 0 0 100 % 34,800

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA 0 0 12,000 -100 % 0

โครงการเพื่อจัดหาคอมพวเตอร์สําหรับงาน
สํานักงาน

51,000 0 0 0 % 0

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank 
Printer )

0 0 0 100 % 15,000

โปรแกรมบริหารจัดการระบบจัดเก็บ Log 
File เครือขาย  สําหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

0 0 27,000 -100 % 0

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank 
Printer ) จํานวน 1 เครื่อง

0 0 7,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

โครงการจัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ ๑๐ 

158,000 0 0 0 % 0
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เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
จํานวน 5 ชุด

0 0 197,500 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 23,965.86 68,118 60,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 276,065.86 112,118 1,019,500 271,500
รวมงบลงทุน 276,065.86 112,118 1,019,500 271,500

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) สําหรับองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอมวงสาม
สิบ ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ(ด้าน
สาธารณสุข)บ้านแคน หมูที่ 4 ตําบลยางสัก
กระโพหลุม

0 20,000 0 0 % 0
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อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านยางเทิง หมูที่ 8

0 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ(ด้าน
สาธารณสุข)บ้านยางสักกระโพหลุม หมูที่ 1 
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 20,000 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 60,000 0 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 60,000 0 10,000

รวมงานบริหารทั่วไป 7,872,760.34 8,061,522.21 11,813,260 8,634,540
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 376,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 376,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 376,080
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 10,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 386,080
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 739,338 941,580 0 100 % 1,228,140

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 6,660

เงินประจําตําแหนง 24,033 42,000 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 323,640 336,960 0 100 % 371,304

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 9,180 4,620 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,096,191 1,325,160 0 1,648,104
รวมงบบุคลากร 1,096,191 1,325,160 0 1,648,104
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

95,700 87,900 0 100 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

คาเชาบ้าน 10,000 60,000 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,420 17,840 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 114,120 165,740 0 185,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 -100 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 5,000

คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 1,500 10,000 0 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

24,904 88,789 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา และคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0 0 10,000 -100 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 100 % 200,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 200,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 3,500 10,000 900 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 24,904 93,789 245,000 425,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 37,806.9 41,599.9 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,620 49,400 80,000 25 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 39,426.9 90,999.9 190,000 210,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 846 1,084 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 846 1,084 10,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 179,296.9 351,612.9 445,000 830,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 12,400 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 26,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 18,000 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 0 0 0 100 % 15,000

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 19,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 19,990 30,400 0 53,500
รวมงบลงทุน 19,990 30,400 0 53,500

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัด
หา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

39,305 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอื่น 39,305 0 0 0
รวมงบรายจ่ายอื่น 39,305 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานบริหารงานคลัง 1,334,782.9 1,707,172.9 445,000 2,531,604
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 376,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 376,320
รวมงบบุคลากร 0 0 0 376,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0 376,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,207,543.24 9,768,695.11 12,258,260 11,928,544

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 346,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 346,560
รวมงบบุคลากร 0 0 0 346,560

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 110,000 -63.64 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 110,000 50,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมป้องกันเด็กจมน้ํา 0 0 0 100 % 50,000

โครงการซักซ้อมป้องกันเด็กติดรถยนต์ 0 0 0 100 % 5,000

โครงการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 125,000
ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 15,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 15,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 125,000 175,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 125,000 521,560
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 25,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 25,000

รวมงานจราจร 0 0 0 25,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 125,000 546,560

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,013,397 2,139,910 2,305,000 6.29 % 2,449,960

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

เงินวิทยฐานะ 161,000 168,000 210,000 0 % 210,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 729,420 706,240 640,000 19.38 % 764,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 66,780 37,720 36,500 -83.4 % 6,060

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,012,597 3,093,870 3,233,500 3,472,020
รวมงบบุคลากร 3,012,597 3,093,870 3,233,500 3,472,020

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 -40 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 0 28,000 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 23,800 16,150 30,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 23,800 44,150 122,000 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 56,640 0 0 0 % 0

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 2,450 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 30,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

124,456 19,686 0 0 % 0

คาใช้จายในการอบรม สัมมนา และคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการ 

0 0 40,000 -100 % 0

คาใช้จายในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบ
คุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โค
โรนา 2019(Covid-19)ในสถานศึกษา

0 80,100 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (covid-19)ใน
สถานศึกษา

0 0 197,000 -100 % 0

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
(Covid-19)ในสถานศึกษา

0 0 92,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 0 100 % 1,360,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

991,700 1,015,433 1,432,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 215,900 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,172,796 1,333,569 1,961,000 1,660,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 46,000 50,000 30,000 66.67 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 9,600 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 88,500 90,000 90,000 1,377.78 % 1,330,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,030,941.88 1,037,205.7 1,270,000 -100 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,800 78,505 25,600 95.31 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 1,205,241.88 1,265,310.7 1,415,600 1,530,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 4,802.02 2,955.19 26,500 -62.26 % 10,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,495 1,590 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 6,297.02 4,545.19 31,500 15,000
รวมงบดําเนินงาน 2,408,134.9 2,647,574.89 3,530,100 3,297,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ)

129,600 0 0 0 % 0

จัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บานทึบ 16,200 0 0 0 % 0

จัดหาตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก 15,600 0 0 0 % 0

จัดหาโต๊ทํางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 1 ถึง 2 6,900 0 0 0 % 0

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 0 100 % 24,000

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 17,700

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 20,700

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จัดหาโต๊ะรับประทานอาหารสําหรับเด็ก
ปฐมวัย

48,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 216,300 0 0 62,400
รวมงบลงทุน 216,300 0 0 62,400
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.

0 0 0 100 % 1,800,000

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.

0 0 1,800,000 -100 % 0

อุดหนุนสวนราชการ 1,592,000 1,458,380 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,592,000 1,458,380 1,800,000 1,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,592,000 1,458,380 1,800,000 1,800,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,229,031.9 7,199,824.89 8,563,600 8,631,420
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 60,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 60,000
รวมแผนงานการศึกษา 7,229,031.9 7,199,824.89 8,563,600 8,691,420
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 10,000 -100 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนาร ประจําปงบประมาณ 2563 

0 35,261 0 0 % 0

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจําป ๒๕๖๒

43,950 0 0 0 % 0

โครงการบ้านเรือนนาอยู หมูบ้านสะอาด 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการป้องกันโรคติดตอ / โรคระบาด
ตาง ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ

0 0 30,000 -100 % 0
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัติยราชนารี

0 0 35,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 43,950 35,261 95,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 100,000 0
รวมงบดําเนินงาน 43,950 35,261 195,000 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 0 100 % 220,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 220,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 220,000 220,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 220,000 220,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 43,950 35,261 415,000 220,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  15:02 หน้า : 25/51



รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 8,000

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการฉัดวัคซีน 0 0 0 100 % 8,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอ / โรคระบาด
ตาง ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 46,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 140,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 140,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 186,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 0 0 0 100 % 5,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 5,200
รวมงบลงทุน 0 0 0 5,200

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 0 191,200
รวมแผนงานสาธารณสุข 43,950 35,261 415,000 411,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับกลุมอาชีพใน
เขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม 

0 0 50,000 -100 % 0
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โครงการอบรมอาชีพสําหรับประชาชน 
ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 30,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 50,000 30,000
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 396,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 396,000
รวมงบบุคลากร 0 0 0 396,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 42,000
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ค่าใช้สอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย
โอกาส

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้
ด้อยโอกาส

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 10,000 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 10,000 62,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 10,000 458,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 60,000 488,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 880,500 721,215 681,820 -100 % 0
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 201,600 208,560 261,240 -100 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 77,820 70,860 29,500 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,201,920 1,042,635 1,038,560 0
รวมงบบุคลากร 1,201,920 1,042,635 1,038,560 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 100,000 -100 % 0

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 6,600 8,750 15,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,600 8,750 120,000 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบและรับรองแบบ 0 48,000 100,000 -100 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

3,900 9,930 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 6,700 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 3,900 64,630 110,000 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 9,880 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 40,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 200,000 -100 % 0

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 4,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 49,450 50,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 59,330 294,000 0
รวมงบดําเนินงาน 10,500 132,710 524,000 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน (ชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู

40,200 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์กอสร้าง

แบบหลอคอนกรีต (ทรงลูกบาศก์) 0 0 19,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
(Power Mixer) 500 วัตต์ จํานวน 1เครื่อง 
สายสัญญาณเสียง จํานวน 2 เส้น,ขาไมล์ตั้ง
บูม จํานวน 1 ตัว ,ขาไมล์ตังโต๊ะฐานกลม 
จํานวน 1 ตัว ,แจ๊คสเปคอน จํานวน 2 ตัว 
,สายลําโพง 100 เมตร จํานวน 1 ม้วน ,ตู้
ลําโพง ขนาด 10 นิ้ว จํานวน 6 ใบ,ขา
แขวนตู้ลําโพง จํานวน 6 ตัว ,ไมล์โครโฟน
แบบมีสาย(สายยาว) จํานวน 2 ตัว 

0 58,000 0 0 % 0
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรางปลั๊กไฟยึดแร็ค, 
จํานวน 1 เครื่อง ,ไมค์ลอยมือถือคู จํานวน 
1 ชุด,เครื่องปรับแตงเสียง 31 BAND 2 
ชั้น(อีคอร์ไลเซอร์)จํานวน 1 เครื่อง ,เครื่อง
แยกสัญญาณเสียง 2 ทาง จํานวน 1 เครื่อง 
,เครื่องขยายเสียง(450 วัตต์ x2 ) จํานวน 1 
เครื่อง ,เครื่องขยายเสียง ( 800 วัตต์ x 
2)จํานวน 1 เครื่อง สายสัญญาณเซื่อมตอ
ระบบ จํานวน 11 เส้น,สายไฟ VCT 2 x 
1.5 มม.(100 เมตร) จํานวน 1 ม้วน 
,แจ๊คสเปคอน จํานวน 16 ตัว ,ตู้แร๊คใส
เครื่อง 3 ฝา จํานวน 1 ใบ ,เครื่องรวม
สัญญาณเสียง (มิกซ์เซอรฺ์) จํานวน 1 
เครื่อง,ถาดวางมิกซ์ จํานวน 1 อัน ,ตู้ลําโพง 
ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 4 ใบ ,ตู้ลําโพงซับ
วูฟเฟอร์ ขนาด 18 นิว จํานวน 4 ใบ ,ลิ้น
ซักติดแร๊ค จํานวน 1 ตัว 

0 139,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 0 42,500 -100 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 0 15,300 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,200 197,000 77,000 0
รวมงบลงทุน 40,200 197,000 77,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,252,620 1,372,345 1,639,560 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู 8 บ้านยาง
เทิง (ซอยดอนหวาย)

0 0 47,200 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกชวงที่เป็นหลุมเป็นบอ ภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยนาเหลา) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.000 
กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 312 
ลบ.ม.

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกชวงที่เป็นหลุมเป็นบอภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกชวงที่เป็นหลุมเป็นบอภายในหมูบ้าน 
หมู 6 บ้านดอนกอ(ซอยวัดป่าวิสุทธิธรรม)

0 0 300,000 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกชวงที่เป็นหลุมเป็นบอภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 2 บ้านนาดี (ซอยวิชัยพัฒนา ) (จากที่
นานางอ่ํา ด้วงทอง ถึง บ้าน นายกิตติพัฒน์ 
สายแวว) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
0.500 กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 
208 ลบ.ม.

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 1 บ้านยางสักกระโพหลุม 

0 0 57,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 1 บ้านยางสักกระโพหลุม (ซอยประปา
สวย) 

0 0 144,500 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 10 บ้านนาหนองล้ํา (สายบ้านนาหนอง
ล้ํา -  บ้านโนนสมบูรณ์)

0 0 47,200 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 11 บ้านนาดี (ถนนรอบห้วยวังโฮ)

0 0 77,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 2 บ้านนาดี (จากที่นา นางอ่ํา ด้วงทอง 
-บ้านหนองบัวแดง)

0 0 96,300 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 (สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านนาดี)

0 28,500 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง

0 35,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (จากที่นานายหมูน 
ภวิพันธ์ ถึงที่นา นางปราณี มะลิศรี)

0 0 42,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยจันทร์มาตร์ - 
บ้านดอนกลอย)

0 0 115,600 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยนาแกน
พัฒนา)

0 0 47,200 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยฟาร์มไก - 
ดอนเค็ง)

0 87,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก (จากที่นา นาง
นงเยาว์ ชลกาล - ที่นา นายแสนชัย จิต
เสนาะ)

0 0 115,600 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก (ซอยข้างบ้าน นาย
ประยูร สําราญสุข)

0 0 28,900 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก (ซอยนางทองแก้ว ชู
หา ถึงที่นา นายอํานวย บุญมาลา) 

0 0 28,900 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก (ซอยยายแจม)

0 75,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 6 บ้านดอนกอ (สายบ้านดอนกอ - บ้าน
หนองเค็ม)

0 0 57,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 7 บ้านยางสักกระโพหลุม

0 35,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 7 บ้านยางสักกระโพหลุม (จากที่นา
นายมาติรักษ์  ทานให้ ถึงที่นา นางจันทา 
นนทมาลย์) 

0 0 67,400 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 8 บ้านยางเทิง (จากที่นา นายทองดี ศิริ
จันทร์ ถึงที่นา นายบุญประครอง กําทอง)

0 0 77,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 8 บ้านยางเทิง (สายบ้านยางเทิง - บ้าน
ยางเครือ) 

0 0 77,000 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 8 บ้านยางเทิง (สายบ้านยางเทิง - บ้าน
ยางสักกระโพหลุม) 

0 0 115,600 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 9 บ้านยางเครือ (สายดอนปู่ตา - บ้าน
ยางสักกระโพหลุม) (จากดอนปู่ตา - ที่นา 
นายแปลง วงศ์ศรี)

0 0 96,300 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 9 บ้านยางเครือ(สายบ้านยางเครือ - 
บ้านยางเทิง) 

0 0 57,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 1 บ้านยางสักกระโพหลุม (ซอยชล
ประทาน 2) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
0.600 กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 
240 ลบ.ม.

0 0 58,700 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 10 บ้านนาหนองล้ํา ( สายมีสุข - บ้าน
รังแร้ง) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 0.800 
กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 400 
ลบ.ม.

0 0 78,300 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยหนองขี้
โพล) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.100 
กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 6,600 
ลบ.ม.

0 0 161,400 -100 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 5 บ้านหนองแฝก (จากที่นานายสุดใจ 
ชลกาล ถึงที่นา นางสาวนิตยา สมใจ) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร 
ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 400 ลบ.ม.

0 0 97,800 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 6 บ้านดอนกอ (ซอยหนองหัวลิง 
-บ้านเหลาข้าว ) (จากที่นานายเพ็ง วงศ์
สามารถ ถึงที่นา นายสมคิด การบุญ ) 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.300 
กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 390 
ลบ.ม.

0 0 95,400 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 8 บ้านยางเทิง (ซอยดงบักยาง) ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร 
ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 300 ลบ.ม.

0 0 73,400 -100 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมูที่ 8 บ้านยางเทิง (ซอยหนองแวงกลาง
โคก)(จากที่นานายไพจิตร มานุช ถึงถนน
เส้น ยางเทิง-โนนขวาว ขนาดกว้าง 3.   00 
เมตร ยาว 1.400 กิโลเมตร ปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 420 ลบ.ม.

0 0 102,700 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 262,000 3,064,800 0
รวมงบดําเนินงาน 0 262,000 3,064,800 0
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
หมู 6 (สายบ้านดอนกอ-บ้านยางเทิง)ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ตามแบบ อบต.ยาง
สักฯ)กําหนด

0 0 59,500 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนหน้าวัด) บ้านยางเครือ หมูที่ 9

0 0 49,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยางเครือ-ยางเทิง(ซอยหัวทุง) หมูที่ 9

0 0 200,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ภายในหมูบ้าน )หมูที่ 9 

0 0 151,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง หมู 6 (สาย
บ้านดอนกอ - บ้านหนองเค็ม)

0 0 300,000 -100 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 7 บ้านยางสักกระโพหลุม

99,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม

0 499,500 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

0 0 790,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99,500 499,500 1,549,500 0
รวมงบลงทุน 99,500 499,500 1,549,500 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 99,500 761,500 4,614,300 0
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก 
ภายในหมูบ้าน หมูที่  2 บ้านนาดี 

0 0 500,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 500,000 0
รวมงบลงทุน 0 0 500,000 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 500,000 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,352,120 2,133,845 6,753,860 0

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม 
โรคเอดส์และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

0 0 0 100 % 20,000

โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม 
โรคเอดส์และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 
การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทาง
เพศ

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน

0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับ
องค์การปกครองสวนท้องถิ่น 

0 0 20,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรีและให้ความรู้สิทธิและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว
ตําบลยางสักกระโพหลุม ประจําป 2565

0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 30,000 60,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 30,000 60,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 30,000 60,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 30,000 60,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการกีฬาในชุมชนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

0 0 0 100 % 100,000

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 0 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการวันเด็กแหงชาติ 45,230 39,900 0 0 % 0

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 3,500 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

0 0 8,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

0 0 3,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 45,230 39,900 14,500 60,000
รวมงบดําเนินงาน 45,230 39,900 14,500 60,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณจากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

13,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 13,000 0 0 0
รวมงบเงินอุดหนุน 13,000 0 0 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 58,230 39,900 14,500 60,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 58,230 39,900 14,500 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 1,029,240

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 267,840

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 27,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 1,390,080
รวมงบบุคลากร 0 0 0 1,390,080

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรับรองแบบ 0 0 0 100 % 150,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 100 % 20,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 780,424

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 1,000,424
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 0 100 % 4,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 174,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 1,394,424
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 0 100 % 13,800

โต๊ะทํางาน 0 0 0 100 % 36,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 0 0 0 100 % 55,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 0 0 100 % 20,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED (ขาว-ดํา) 0 0 0 100 % 2,600

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank 
Printer )

0 0 0 100 % 7,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 135,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้าน
นาหนองล้ํา (เส้นกลางดง) (จากศาลา
ประชาคม ถึงที่นานางแย้ม กนกหงษ์) ผิว
จราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 368 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กําหนด )

0 0 0 100 % 580,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 บ้าน
นาดี  ( ซอยหนองบากพัฒนา)(จากบ้านนาง
บุญมา ชูกลิ่น ถึงที่นานางหนูกร ไทยกุล ) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กําหนด )

0 0 0 100 % 429,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้าน
หนองบัวแดง  ( เส้นรอบโรงเรียนบ้านหนอง
บัวแดง ) ( จากที่นางทองศรี ปักสาพันธ์ ถึง
ที่นา นายอนันต์ วงศ์หาญ ) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด )

0 0 0 100 % 461,000
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้าน
ยางสักกระโพหลุม (จากที่นา นายแสงเพชร 
ยืนยง ถึงที่นา นายอุทัย สายแวว) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 96 เมตร หนา 0.15 ม
.(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม กําหนด 
)

0 0 0 100 % 200,000

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้าน
ยางเทิง (จากบ้านนางสมปอง บุญลาม ถึง
บ้านนายประสิทธิ์ คําภา) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด )

0 0 0 100 % 195,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 1 บ้าน
ยางสักกระโพหลุม (ซอยชลประทาน 2 ) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 239 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 5 บ้าน
หนองแฝก (จากบ้านนางยุพา อินทรี ถึง
บ้าน นายสีบู คําภา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
.ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต
.ยางสักกระโพหลุม กําหนด )

0 0 0 100 % 394,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 0 100 % 42,576
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 2,801,576
รวมงบลงทุน 0 0 0 2,937,176

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,721,680
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 5,721,680

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 0 100 % 45,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 45,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 45,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 0 100 % 3,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 3,500
รวมงบลงทุน 0 0 0 3,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 48,500
รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 48,500

รวมทุกแผนงาน 28,937,141.14 30,640,546 42,000,000 41,800,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

อําเภอมวงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,800,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,744,096 บาท
งบกลาง รวม 13,744,096 บาท

งบกลาง รวม 13,744,096 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้ดูแลเด็ก ขององคการบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญเสีย อันเนื่องมา
จากการทํางานใหแกนายจ้าง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,907,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงสร้างหลักประกัน
รายได้ผู้สูงอายุ ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,524,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพความพิการ ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม  ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยว
ข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)หน้าที่ 116 ลําดับที่ 4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส  ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม  ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 116 ลําดับที่ 2

เงินสํารองจาย จํานวน 605,796 บาท

- เพื่อใช้จายกรณีฉุกเฉิน ที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณี
ป้องกันและยังยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวม เชน อุทกภัย ไฟป่า หมอกควัน ภัย
แลง วาตภัย โรคติดตอ และอื่นๆฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 392,000 บาท

- เพื่อจายเงินสมบทบบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น ใน
อัตรารอยละ 2 ของรายได้ในงบประมาณรายจายประจําปีและงบ
ประมาณเพิ่มเติมกรณีจายจากเงินรายได้ขององคการบริหารสวน
ตําบล (ไมรวมรายได้พันธบัตร เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน)
    ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2565
 จํานวน 41,800,000.- บาท หัก 22,200,000.- บาท 
คงเหลือ 19,600,000.- บาท ตั้งจายในอัตราร้อยละ 2  เป็น
เงิน 392,000.- บาท 
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสักกระโพหลุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสักกระ
โพหลุม ปรากฏในแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) หน้าที่ 117  ลําดับที่ 6

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลยางสักกระโพหลุม จํานวน 107,100 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลยางสักกระโพ
หลุม โดยสมทบกองทุน ร้อยละ 40%  ของรายได้ที่กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติสมทบ ตามประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุน
ใหองคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการและบริหารจัดการกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืนที่ พ.ศ.2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรกฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 123 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,634,540 บาท

งบบุคลากร รวม 6,375,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ดังนี้
   1. นายกองคการบริหารสวนตําบล
   2. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2554

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:03:35 หน้า : 3/63



คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหาร
สวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล
2. คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2554

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก รายละเอียดดังนี้

1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2554

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2554
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,972,800 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
1. คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
2. คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
3. คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,717,520 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,754,640 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล รายละเอียดดังนี้
    1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    3. หัวหน้าสํานักปลัด
    4. นักทรัพยากรบุคคล
    5. นิติกร
    6. เจ้าพนักงานธุรการ (จํานวน 2 อัตรา) 
    ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนักบริหารงานองคการบริหาร
สวนตําบล (นักบริหารกลาง) 
   

เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
    1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    3. หัวหน้าสํานักปลัด
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 674,880 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง รายละเอียดดังนี้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
        ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ (จํานวน 2 อัตรา)
    พนักงานจ้างทั่วไป
        ตําแหนง นักการภารโรง
        ตําแหนง ยาม
        ตําแหนง คนงานทั่วไป
    ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
    พนักงานจ้างทั่วไป
        ตําแหนง นักการภารโรง
        ตําแหนง ยาม
        ตําแหนง คนงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,978,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 463,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

 1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ     ตั้งไว้ 50,000.- บาท
        ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5
/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต.ยางสักกระโพ
หลุม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
    2. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้  200,000
.- บาท 
        - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  เชน คณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับ
การแตงตังให้ชวยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑที่
กําหนด
       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วนการเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 158,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตาม
กฏหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 640,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ กําจัดสิ่งปฏิกูล ฯลฯ ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการ โฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม คาเข้าปกเอกสาร ตางๆ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 55,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหาร ในการ
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 45,000
.- บาท 
2. เพื่อจายเป็นคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณี
หนวยงานอื่น หรือคณะบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรือเยี่ยม
ชม องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000.- บาท
3. เพื่อเป็นคาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  เป็นคาจัดซื้อพาน
พุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง พวง
มาลัย ชอดอกไม้ ฯลฯ สําหรับใช้ในการจัดงานทางศาสนา/รัฐ
พิธี  ตั้งไว้  5,000.- บาท 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ฯลฯ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่ว
ไป ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานทั่วไป ฯลฯ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง ของคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้
ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 7

โครงการมาตรการเสริมสร้างความรู้ด้านการตอต้านการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมาตรการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการตอต้านการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบล
ยางสักกระโพหลุมให้กับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง  เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 131 ลําดับที่ 25
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 200,000 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  ของคการบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุม เชน คาป้ายประชาสัมพันธโครงการเลือกตั้ง คา
อบรมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง  คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 125 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้
ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม  เชนเครื่องถาย
เอกสาร เครื่องปรับอากาศ ประตู หน้าตางๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณสํานักงานตางๆ เมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุตางๆ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภท
ตางๆ เชน หม้อ กระทะ กะละมัง ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ เชน ยางรถ
ยนต น้ํามันเบรค แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง สําหรับรถยนตสวนกลาง ขององคการบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษโปสเตอร และวัสดุโฆษณาและเผย
แพร อื่นๆฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุจราจร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุจราจร  เชนสัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณ
ไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร แผงกั้นจราจร ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 305,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ของสํานักงานและห้องประชุมองคการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม เป็นไปตามระเบียบดังนี้
    (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
    (2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
 เรื่องการเบิกคาใชจายที่ให้ถือวาเป็นรายจาย เมื่อได้รับแจ้งให้
ชําระหนี้

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการใช้บริการโทรศัพท คาโทรสาร ของ
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 89,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสาร
อื่นๆ ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,400 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว๊ปไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง  ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
2. เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่ Hosting พื้นที่ 2GB หรือจดโดเมน
เนม สําหรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ขององคการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   

งบลงทุน รวม 271,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 271,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 11,400 บาท

- เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ให้กับพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 ตัวๆละ 5,700 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
   เก้าอี้สํานักงาน มีท้าวแขน ขนาดไมน้อยกวา 16x67x111-121
 ซม. เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น 
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ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ให้กับพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 2 ตู้   ราคา ตู้ละ 6,900 บาท
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1) มีหูลิ้นชัก
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และ
ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือนธันวาคม 2563 

แทนบรรยาย (โพเดียม) จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อแทนบรรยาย(โพเดียม)  แบบไม้ จํานวน 2 ตัว ดังนี้ 
    (1) ขนาด 50x60x120  เซ็นติเมตร        
    (2) ขนาด 80x50x120 เซ็นติเมตร
              เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        2) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น 
       

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อผ้ามาน และอุปกรณ พร้อมติดตั้ง
    คุณสมบัติโดยสังเขป
ผลิตจากผ้าใยสังเคราะหโพลีเอสเตอร ทั้ง 2 ด้าน พื้นผิวมันไมจับ
ฝุ่น สามารถกันแสงแดดและรังสียูวีได้ถึง 80-90 % รางอลูมิ
เนียม มีเชือกดึง  เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น 
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ครุภัณฑงานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ จํานวน 11,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องต้ดแตงพุมไม้ ขนาด 22 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1) เป็นเครื่องตัดแตงพุมไม้ชนิดใช้เครื่องยนต แบบมือถือ
    2) ใช้เครื่องยนตแบบเบนซิน 1 สูบ 2จังหวะ
    3) ความจุกระบอกสูบขนาดไมน้อยกวา 21 ซีซี
    4) เครื่องยนตขนาดไมน้อยกวา 0.8 แรงม้า
    5) ใบมีดตัดขนาดไมน้อยกวา 22 นิ้ว
    6) ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน 
เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือน
ธันวาคม 2563 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องต้ดหญ้า แบบ ข้อแข็ง   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
    2) เครื่องขนาดไมน้อยกวา 1.4 แรงม้า
    3) ปริมาตรกระบอกสูบไมน้อยกวา 30 ซีซี
    4) พร้อมใบมีด
เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือน
ธันวาคม 2563 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไมน้อยกวา 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูง จ านวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ
 Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไมน้อยกวา 9 MB
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวย
ความจ า ขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics
Processing Unit ที่สามารถใช้หนวยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หนวยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมน้อยกวา 2 GB
เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ
สังคม 

เครื่องคอมพิวเตอร โน้ตบุ๊ก จํานวน 22,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวล
ผล * จํานวน 1 เครื่อง
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จ านวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 2.3 GHz และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา 10 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจ า แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
น้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อย
กวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไม
น้อยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State
Drive ขนาดความจุไมน้อยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมน้อยกวา 1ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จ านวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
  เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
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และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ
สังคม 
       

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 34,800 บาท

 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จํานวน 6 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละๆ ราคา 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที    เป็นไปตาม
ระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ
สังคม  

ซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ 
( ink Tank Printer )

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer)  จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
(ipm)

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:03:35 หน้า : 19/63



- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
 เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ
สังคม 

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการบริหารงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอมวงสามสิบ ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาสนันสนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณ ในการบริหารงานศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) สําหรับ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตอําเภอมวงสามสิบ ประจําปีงบ
ประมาณ 2565   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 133 ลําดับที่ 28

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 386,080 บาท
งบบุคลากร รวม 376,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,080 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
   ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563

วันที่พิมพ : 5/10/2564  15:03:35 หน้า : 21/63



งานบริหารงานคลัง รวม 2,531,604 บาท
งบบุคลากร รวม 1,648,104 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,648,104 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,228,140 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล รายละเอียดดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองคลัง
    2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
    3. เจ้าพนักงานพัสดุ
    4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
     ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 6,660 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้กับ
    ตําแหนง ผู้อํานวยการกองคลัง
   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 371,304 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง รายละเอียดดังนี้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
    1) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   2) ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานงานจัดเก็บรายได้
    ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
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งบดําเนินงาน รวม 830,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 185,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ   ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต.ยางสักกระโพ
หลุม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
   
       

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วนการเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตาม
กฏหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563
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ค่าใช้สอย รวม 425,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการ โฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม คาเข้าปก
เอกสาร ตางๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย เป็นคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
อาหาร ในกรณีหนวยงานอื่น หรือคณะบุคคลภายนอกเข้าดู
งาน หรือเยี่ยมชม องคกรปกครองสวนท้องถิ่น   
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ  ฯลฯ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนที่
ภาษี เชน คาจ้างเดินสํารวจ คาวัสดุอุปกรณตางๆในการดําเนิน
โครงการ 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 127 ลําดับที่ 11

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม  เชนเครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ประตู หน้าตางๆ ฯลฯ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณสํานักงานตางๆ เมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุตางๆ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ป้ายประชา
สัมพันธ พูกัน สี กระดาษโปสเตอร และวัสดุโฆษณาและเผย
แพร อื่นๆฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562

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

-เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย ธนาณัติ คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS)
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน รวม 53,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ๆ
ละ 5,900.- บาท 
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม (มอก.)
เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภทราย
รับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของอคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  
        (3) ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือน
ธันวาคม 2563 

โต๊ะทํางาน จํานวน 26,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางาน แบบไม้ 5 ลิ้นชัก  ขนาด 160x80x75
 ซม. จํานวน 3 ตัว
เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        2) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น 

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร จํานวน 15,000 บาท

 เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction เลเซอร
หรือ LED สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier 
และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 18 หน้าตอนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมน้อย
กวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวน
ไมน้อยกวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผานเครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ
สังคม 
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 376,320 บาท
งบบุคลากร รวม 376,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 376,320 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 376,320 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน   จํานวน 1 อัตรา 
    ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 521,560 บาท

งบบุคลากร รวม 346,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 346,560 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 346,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
    ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  จํานวน 1 อัตรา  ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-
2566)

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาป่วยการชดเชยการทํางานหรือเวลาที่เสียไป ให้
กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) ที่มีคําสั่งให้ปฎิบัต
 ิหน้าที่ ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน เชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย การเบิกคาใช้จายให้แกอาสา
สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 127 ลําดับที่ 12 
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมป้องกันเด็กจม
น้ํา เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้
ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 149  ลําดับที่  54 (กองการศึกษาฯ)

โครงการซักซ้อมป้องกันเด็กติดรถยนต จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมป้องกันเด็กติด
รถยนต เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จาย
อื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564  หน้าที่ 32  ลําดับที่  1
 (กองการศึกษาฯ)
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โครงการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคา
ใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564 หน้าที่ 32  ลําดับที่ 2
 (กองการศึกษาฯ)

โครงการป้องกันยาเสพติดในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันยาเสพติดใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564  หน้าที่ 32  ลําดับที่ 4
 (กองการศึกษาฯ)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คา
ป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการ
ดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) ครั้งที่ 10  หน้าที่ 127  ลําดับที่ 13(สํานักปลัด)
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งานจราจร รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 25,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการซักซ้อมป้องกันอุบัติเหตุ
บนท้องถนนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน คาป้ายประชา
สัมพันธ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10/2564 หน้าที่ 32  ลําดับที่ 3
 (กองการศึกษาฯ)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,631,420 บาท

งบบุคลากร รวม 3,472,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,472,020 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,449,960 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล รายละเอียดดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
    2. นักวิชาการศึกษา
    3. พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา 
  ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้กับ
    ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
   

เงินวิทยฐานะ จํานวน 210,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหนง พนักงาน
ครู จํานวน 5 อัตรา 
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 764,000 บาท

1. คาตอบแทนและคาปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้ง
ไว้ 564,000.- บาท
    - เพื่อจายเป็นคาตอบแทนและคาปรับปรุงคาตอบแทน
พนักงานจ้าง ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา ตั้งตามตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
2. สมทบคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตั้งไว้ 200,000
.- บาท 
    -เพื่อจายสมทบคาตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา ตั้งตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 6,060 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ให้แกพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 3,297,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต.ยางสักกระโพ
หลุม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วนการเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตาม
กฏหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 1,660,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการ โฆษณา และเผยแพรประชา
สัมพันธ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม คาเข้าปก
เอกสาร ตางๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิก
คาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย เป็นคาอาหารวาง และเครื่องดื่ม คา
อาหาร ในการกรณีหนวยงานอื่น หรือคณะบุคคลภายนอกเข้าดู
งาน หรือเยี่ยมชม องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ  ฯลฯ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,360,000 บาท

1) จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแมบ้านของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ตั้งไว้ 80,000.- บาท 
    - เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแมบ้านของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม  จํานวน 1 อัตรา
2) คาอาหารกลางวัน  ตั้งไว้ 900,000.- บาท
    - เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ที่องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งเองและที่ถายโอน
จากกรมศาสนา (รูปแบบที่1) จํานวน 3 แหงได้แก
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม
        2. ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
        3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก 
อัตรามื้อละ 21 บาท/คน/ จํานวน 245 วัน  ตามหนังสือดวนที่
สุด ที่ มท 0816/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการดังนี้
1) คาจัดการเรียนการสอน   ตั้งไว้ 280,000.-บาท 
    - เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็ก
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เล็กที่ อบต.จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา (รูปแบบที่ 1
) จํานวน 3 แหง ได้แก 
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม
        2. ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
        3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก 
อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี กอน
เกณฑ ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
2) คาหนังสือเรียน  ตั้งไว้ 25,000.- บาท 
    - เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียน เด็กนักเรียนที่องคการบริหาร
สวนตําบลจัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา (รูปแบบที1่
) จัดสรรสําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 3 แหงได้แก
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม
        2. ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
        3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหองแฝก 
อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
3) คาอุปกรณการเรียน   ตั้งไว้ 25,000.- บาท
    - เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียน เด็กนักเรียน ที่องคการ
บริหารสวนตําบลจัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา (รูปแบบ
ที่1) จัดสรรสําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 3 แหงได้แก
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม
        2. ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
        3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก 
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อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
4) คาเครื่องแบบนักเรียน   ตั้งไว้ 25,000.- บาท 
 - เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียน เด็กนักเรียน ที่องคการ
บริหารสวนตําบลจัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา (รูปแบบ
ที่1) จัดสรรสําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 3 แหงได้แก
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม
        2. ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
        3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก 
อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
5) คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้ 25,000.- บาท 
- เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียน ที่องคการ
บริหารสวนตําบลจัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา (รูปแบบ
ที่1) จัดสรรสําหรับเด็ก 3-5 ปี จํานวน 3 แหงได้แก
        1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม
        2. ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
        3. ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก 
อัตราคนละ 430 บาท/ปี  ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816
/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ
ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. ยางสักกระโพหลุม เชน เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องคอมพิวเตอร ประตู หน้าตางๆ ฯลฯ เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
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ค่าวัสดุ รวม 1,530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณสํานักงานตางๆ เมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,330,000 บาท

1) วัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  60,000.-บาท
    - เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ เมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระทะ หม้อ กะละมัง แก้วน้ํา ฯลฯ ให้กับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา (รูปแบบ
ที่ 1) จํานวน 3 แหง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562
2) อาหารเสริม(นม) ตั้งไว้  1,270,000.- บาท
    - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ได้แก 
            (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม
            (2) ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
            (3) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
    - เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนที่เป็น
โรงเรียนภายในตําบล สังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง ได้แก
            (1) โรงเรียนบ้านยางเทิง
            (2) โรงเรียนบ้านนาดี(ทุงเจริญ)
            (3) โรงเรียนบ้านหนองแฝก-ยางเครือ
            (4) โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
            (5) โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุม 
อัตราคนละ 7.37 จํานวน 260 วัน เป็นไปตามระเบียบดังนี้
    (1) ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816/ว3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564
    (2) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136
 ลําดับที่ 10
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล ฯลฯ วัสดุที่เฝ้าระวังป้องกันโรคติดไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19 )ในสถานศึกษา   และโรคติดตออื่นที่เกิดขี้
นในเด็กเล็ก เชน โรคมือ เท้า ปาก  ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
   

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอ
เนื่อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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งบลงทุน รวม 62,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 62,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้ล็อกเกอร 18 ชอง จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดตู้ล็อกเกอร 18 ชอง ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในวัดบ้านนา
ดี และศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก ราคาตู้
ละ 8,000.- บาท จํานวน 3 ตู้ 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1) มีมือจับชนิดฝัง
 2) คุณสมบัติตํามมําตรฐํานผลิตภัณฑอุตสําหกรรม (มอก.)  เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และ
ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือนธันวาคม 2563 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 17,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในวัดบ้านนา
ดี และศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก ราคาตู้
ละ 5,900.- บาท จํานวน 3 ตู้  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1) มีมือจับชนิดบิด
    2)มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
    3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุสาหกรรม (มอก.) เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และ
ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือนธันวาคม 2563 
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ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 20,700 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต
.ยางสักกระโพหลุม ศูนยพัฒนาเด็กเลกในวัดบ้านนาดี และศูนย
พัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝกพนักงานสวน
ตําบล   ราคา ตู้ละ 6,900 จํานวน 3  ตู้ 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1) มีหูลิ้นชัก
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) เป็น
ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และ
ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือนธันวาคม 2563 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลที่
สังกัด สพฐ. ได้แก
    1) โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุม
    2) โรงเรียนบ้านนาดีทุงเจริญ
    3) โรงเรียนบ้านยางเทิง
    4) โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
    5) โรงเรียนบ้านหนองแฝก-ยางเครือ
อัตราคนละ 21 บาท/คน จํานวน 200 วัน ตามระเบียบดังนี้
    (1) หนังสือดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924 ลงวันที่ 8
 กรกฎาคม 2564 
    (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
    (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน คาป้าย
โครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจ้างเหมาเครื่องเลนกลาง
แจ้ง คาวัสดุอุปกรณในการกิจกรรม คาตอบแทนคณะ
กรรมการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบดังนี้
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ2561-2565) หน้าที่ 153   ลําดับที่ 1

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 220,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

อุดหนุนสําหรับดําเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทาง โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 11 หมูบ้านๆ
ละ 20,000 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุด
หนุนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2563 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 122 ลําดับที่ 4
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 191,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 186,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 46,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาสํารวจจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียน
สัตว ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิทาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี  อัตราตัวละ 6 บาท/ปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการฉัดวัคซีน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการฉัดวัคซีนตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิ
ทาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอ / โรคระบาดตาง ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคติดตอ / โรค
ระบาดตาง ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ เชน คาป้ายโครงการ  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 120 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ดังนี้
    1) ทรายอะเบท  น้ํายาพนหมอกควัน กําจัดยุง หน้ากาก
อนามัย แอลกอฮอล ฯลฯ  ตั้งไว้ 100,000.- บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    2) วัคซีน พิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 40,000.- บาท  
         - เพื่อจัดซื้อวัคซีน พิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัต
 ิยราชนารี  เป็นไปตามหนังสือดวนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2565 ขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคา
ใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2562
  

งบลงทุน รวม 5,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,200 บาท
ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย

เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จํานวน 5,200 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องวัดอุณภูมิอัตโนมัติ  จํานวน 2
 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,600 บาท  เป็นไปตามระเบียบดังตอไป
นี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอบรมอาชีพสําหรับประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2565 จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมอาชีพสําหรับ
ประชาชน ประจําปีงบประมาณ 2565 เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 115 ลําดับที่ 5

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 458,000 บาท
งบบุคลากร รวม 396,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 396,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 396,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  
ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 1 อัตรา 
    ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

งบดําเนินงาน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตาม
กฏหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส และผู้ด้อยโอกาส

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส และผู้ด้อย
โอกาส) เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้
ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 1

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดสและการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาในด้าน
อาชญากรรม โรคเอดสและการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี เชน คา
ป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการ
ดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 117 ลําดับที่ 6
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โครงการจัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและ
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน)เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 124 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการกลุมสตรีและให้ความรู้
สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวตําบลยางสักกระ
โพหลุม ประจําปี 2565

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการกลุมสตรีและให้ความรู้สิทธิและกฏหมายที่เกี่ยว
ข้องกับสตรีและครอบครัวตําบลยางสักกระโพ
หลุม ประจําปี 2565 เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้
จายอื่นๆที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 5
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท

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

โครงการสงเสริมการกีฬาในชุมชนตําบลยางสักกระโพหลุม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมกีฬาชุมชน
ในตําบลยางสักกระโพหลุม เชน คาป้ายโครงการ คาวัสดุอุปกรณ
กีฬาในชุมชน และคาใช้จายอื่นๆในการดําเนินโครงการ ฯลฯ เป็น
ไปตามระเบียบดังนี้
    1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 10/2564 หน้าที่ 33   ลําดับที่ 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอนุรักษสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานตขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม เชน คาป้ายโครงการ คาตอบแทนคณะกรรมการ คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําในการดําเนิน
โครงการ เป็นไปตามระเบียบดังนี้
    1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขันกีฬา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 
    2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 153  ลําดับที่ 1

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 5,721,680 บาท

งบบุคลากร รวม 1,390,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,390,080 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,029,240 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล รายละเอียดดังนี้
    1. ผู้อํานวยการกองชาง
    2. นายชางโยธา
    3. นายชางไฟฟ้า
     ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนายชางโยธา
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ให้กับ
    ตําแหนง ผู้อํานวยการกองชาง
   

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 267,840 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง รายละเอียดดังนี้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
        ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา
      พนักงานจ้างทั่วไป
        ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
    ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 27,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้
    พนักงานจ้างตามภารกิจ
        ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา
      พนักงานจ้างทั่วไป
        ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
           

งบดําเนินงาน รวม 1,394,424 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85
 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต.ยางสักกระโพ
หลุม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วนการเบิกคาตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2559 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 

ค่าใช้สอย รวม 1,000,424 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรับรองแบบ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อรับรอง
แบบ ฯลฯ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑการดําเนิน
การจ้างเอกชนและการเบิกจายเงินคาเหมาบริการขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย
การเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2562 

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลม คาเข้าปก
เอกสาร ตางๆ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการ
เบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ
.ศ.2562 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่
พัก คาบริการจอดรถ ฯลฯ  พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึงปัจจุบัน

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของ พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ  ฯลฯ 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 780,424 บาท

 - เพื่อเป็นคาใช้จายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตางๆขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม  เชนเครื่อง
ถายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ ประตู หน้าตางๆ และทรัพยสิน
อื่นๆฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 

ค่าวัสดุ รวม 174,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณสํานักงานตางๆ เมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงไปในระยะเวลาอัน
สั้นไมคงสภาพเดิม เชน  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุตางๆ เชน ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ ฟิวส ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
   

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง เชน ไม้ตางๆ
ค้อน จอบ เสียม ตะปู ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
   

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน น้ํามันเชื้อ
เพลิง สําหรับจักรยานยนต สวนกลางขององคการบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร ตางๆ เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบ
เลเซอร กระดาษตอเนื่อง ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 2,937,176 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 135,600 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จํานวน 13,800 บาท

- เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก ให้กับพนักงานสวน
ตําบล   ราคา ตู้ละ 6,900 จํานวน 2 ตู้ 
    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
    1) มีหูลิ้นชัก
    2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก
.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562  และ
ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือนธันวาคม 2563 

โต๊ะทํางาน จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโต๊ะทํางาน แบบเหล็กพร้อมจก ขนาด 5
 ฟุต ราคาตัวละ 9,000.- บาท จํานวน 4 ตัว  เป็นไปตามระเบียบ
ดังตอไปนี้
        1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        2) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น  
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ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 55,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง
1) ขนาด 5 กิโลวัตตขึ้นไป เป็นเครื่องยนตดีเซล
 2) ทุกขนาดที่กําหนดเป็นขนาดกิโลวัตตขั้นต่ํา
 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแตละชุดมีดังนี้
         (1) แผงสวิทซ 1 อัน
         (2) โวลตมิเตอร 1 อัน
         (3) แอมมิเตอร 1 อัน
         (4) หลอดไฟแสงสวางพร้อมขั้ว 1 ชุด
         (5) สวิตชปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน
         (6) คัตเอาต 1 อัน
         (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
         (8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตตขึ้น
ไป)
 4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป
 (1) ไฟ AC 220 โวลตชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซสําหรับเครื่อง
กําเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกวา 10 กิโลวัตต
 (2) ไฟ AC 380/220 โวลตชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต
ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิรตซ
สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาดไมน้อยกวา 10 กิโลวัตต
เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2) ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือน
ธันวาคม 2563 
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ครุภัณฑสํารวจ

กล้องระดับ จํานวน 20,200 บาท

 - เพื่อจาเป็นคาจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 24
 เทา จํานวน 1 เครื่อง
 1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง
 2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ
 3) มีกําลังขยายไมน้อยกวา 24 เทา
 4) ขนาดเส้นผาศูนยกลางของเลนสปากกล้องไมน้อยกวา 30
 มิลลิเมตร
 5) ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร
ไมน้อยกวา 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา
 6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไมเกิน 2 เมตร
 7) คาตัวคูณคงที่ 100
 8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้Compensator ที่มีชวงการทางานของ
ระบบอัตโนมัติไมน้อยกวา + / - 12 ลิปดา
 9) ความละเอียดในการทําระดับในระยะ 1 กม.
ไมเกิน + / - 2 มิลลิเมตร
 10) ความไวของระดับน้ําฟองกลมไมเกินกวา 10 ลิปดา
ตอ 2 มิลลิเมตร หรือไวกวา
 11) มีจานองศาอานมุมราบ 360 องศา มีขีดกํากับทุกๆ 1 องศา
 12) ขนาดเส้นผาศูนยกลํางของจานองศาไมน้อยกว่ํา 80
 มิลลิเมตร
 13) อานคามุมโดยตรงไมเกิน 1 องศา
 14) อานคามุมโดยประมาณไมเกิน 6 ลิปดา
 15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001
 16) อุปกรณประกอบด้วย
 (1) มีกลองบรรจุกล้องกันสะเทือนได้
 (2) มีขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้พร้อมลูกดิ่งและสําย 1 ชุด
 (3) มีฝาครอบเลนส
 (4) มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจํากล้อง ตามระเบียบดังตอไปนี้
        1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        2) ตามบัญชีราคามาตฐานครุภัณฑ ประจําเดือน
ธันวาคม 2563 
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่งพิมพเลเซอร หรือ LED (ขาว-ดํา) จํานวน 2,600 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED ขาว
ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
    - มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 600x600 dpi
    - มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 18
 หน้าตอนาที (ppm)
    - มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมน้อยกวา 8 MB
    - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดี
กวา จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
    - มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 150 แผน
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  เป็นไป
ตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ
สังคม 

ซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ 
( ink Tank Printer )

จํานวน 7,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 1
 เครื่อง ราคา 7,500 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมน้อยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อย
กวา 27 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ
ตอนาที (ipm)
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- มีความเร็วในการพิมพสีสําหรับกระดาษ A4 ไมน้อยกวา 15
 หน้าตอนาที (ppm) หรือ 5 ภาพตอนาที
(ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมน้อยกวา 1,200 x 600
 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไมน้อยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได้25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
น้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อย
กวา 1 ชอง หรือ สามารถใช้งานผาน เครือขายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใสกระดาษได้ไมน้อยกวา 100 แผน
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  เป็นไป
ตามระเบียบดังตอไปนี้
        (1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        (2)ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอรฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ของกระทรวงดิจิตอลเศรษฐกิจและ
สังคม 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,801,576 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 บ้านนาหนองล้ํา (เส้นกลางดง) 
(จากศาลาประชาคม ถึงที่นานางแย้ม กนกหงษ) ผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม. ยาว 368 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพ
หลุมกําหนด )

จํานวน 580,000 บาท
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- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. หมู
ที่ 10 บ้านนาหนองล้ํา (เส้นกลางดง) (จากศาลาประชาคม ถึงที่นา
นางแย้ม กนกหงษ) ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 368 ม
. หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจรคอนกรีตไมน้อยกวา 1,104 ตร.ม
 (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด ) เป็นไปตามพระราช
บัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10/2564 หน้าที่ 24 ลําดับที่ 63

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 11 บ้านนาดี  ( ซอยหนองบาก
พัฒนา)(จากบ้านนางบุญมา ชูกลิ่น ถึงที่นานางหนูกร ไทยกุล ) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกําหนด )

จํานวน 429,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. หมู
ที่ 11 บ้านนาดี ( ซอยหนองบากพัฒนา)(จากบ้านนางบุญมา ชู
กลิ่น ถึงที่นานางหนูกร ไทยกุล ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจรคอนกรีตไมน้อย
กวา 740 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด )เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10/2564 หน้าที่  25  ลําดับ
ที่ 65

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้านหนองบัวแดง  ( เส้นรอบ
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ) ( จากที่นางทองศรี ปักสาพันธ ถึงที่นา 
นายอนันต วงศหาญ ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หนา 
0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด )

จํานวน 461,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 3 บ้าน
หนองบัวแดง ( เส้นรอบโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ) ( จากที่นาง
ทองศรี ปักสาพันธ ถึงที่นา นายอนันต วงศหาญ ) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจรคอนกรีต
ไมน้อยกวา 880 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม
กําหนด )เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 10/2564  หน้าที่  7  ลําดับที่ 18
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้านยางสักกระโพหลุม (จากที่
นา นายแสงเพชร ยืนยง ถึงที่นา นายอุทัย สายแวว) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 96 เมตร หนา 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพ
หลุม กําหนด )

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 7 บ้าน
ยางสักกระโพหลุม (จากที่นา นายแสงเพชร ยืนยง ถึงที่นา นาย
อุทัย สายแวว) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 96 เมตร หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจรคอนกรีตไมน้อย
กวา 384 ตร.ม(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม กําหนด )เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10/2564 หน้าที่ 15  ลําดับที่ 38

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้านยางเทิง (จากบ้านนางสม
ปอง บุญลาม ถึงบ้านนายประสิทธิ์ คําภา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด 
)

จํานวน 195,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 8 บ้าน
ยางเทิง (จากบ้านนางสมปอง บุญลาม ถึงบ้านนายประสิทธิ์ คํา
ภา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. หรือผิว
จราจรคอนกรีตไมน้อยกวา 372 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักฯ
กําหนด )เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 10/2564 หน้าที่ 18  ลําดับที่ 48

โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 1 บ้านยางสักกระโพหลุม (ซอยชล
ประทาน 2 ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 239 ม. หนา 0.15 ม. 
(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด)

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 1 บ้าน
ยางสักกระโพหลุม (ซอยชลประทาน 2 ) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม
. ยาว 239 ม. หนา 0.15 ม.หรือผิวจราจรคอนกรีตไมน้อย
กวา 956 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุมกําหนด) เป็น
ไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ
.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 10/2564 หน้าที่ 2 ลําดับที่ 5
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โครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 5 บ้านหนองแฝก (จากบ้านนาง
ยุพา อินทรี ถึงบ้าน นายสีบู คําภา) ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 187 
ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพหลุม กําหนด )

จํานวน 394,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล.หมูที่ 5 บ้าน
หนองแฝก (จากบ้านนางยุพา อินทรี ถึงบ้าน นายสีบู คําภา) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 187 ม. หนา 0.15 ม. หรือผิวจราจร
คอนกรีตไมน้อยกวา 748 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ยางสักกระโพ
หลุม กําหนด )เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ 10/2564 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 24

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) จํานวน 42,576 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
    

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 48,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 45,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุการเกษตร เชน เคียว สปริงเกลอร ปุ๋ย ยา
ป้องกันปราบศัตรูพืช/สัตว พืช/สัตว ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
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งบลงทุน รวม 3,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,500 บาท
ครุภัณฑกอสร้าง

รถเข็น จํานวน 3,500 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อรถเข็น ใช้ในกิจการตางๆเชน ขน
เอกสาร ขนวัชพืช ฯลฯ ขององคการบริหารหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม เป็นไปตามระเบียบดังตอไปนี้
        1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้
จายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
        2) เนื่องจากไมปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ จัด
ซื้อตามราคาในจังหวัด หรือท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,907,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,524,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 605,796

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

392,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลยางสักกระ
โพหลุม

20,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ตําบลยางสักกระโพหลุม

107,100

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 9,907,200

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,524,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 605,796

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

392,000

สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลยางสักกระ
โพหลุม

20,000

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ตําบลยางสักกระโพหลุม

107,100

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

514,080

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

42,120
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,972,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,735,180 346,560 2,449,960 396,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

90,660

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,046,184 764,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000 6,060

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

310,000 40,000 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

20,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

42,120

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

86,400

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,972,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

1,029,240 8,956,940

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

24,000 114,660

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 267,840 2,078,024

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

27,000 69,060

เงินวิทยฐานะ 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 580,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

5,000 35,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 218,000 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

110,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

10,000

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

20,000 10,000

คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

65,000 10,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 302,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 145,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

10,000

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

20,000

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

20,000 50,000

คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

75,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 30,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

100,000 40,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

200,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

15,000

โครงการมาตรการเสริม
สร้างความรู้ด้านการตอ
ต้านการทุจริต องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

15,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารสวน
ตําบล

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 155,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

25,000 165,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

200,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

15,000

โครงการมาตรการเสริม
สร้างความรู้ด้านการตอ
ต้านการทุจริต องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

15,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารสวน
ตําบล

200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 200,000

โครงการซักซ้อมป้องกัน
เด็กจมน้ํา

50,000

โครงการซักซ้อมป้องกัน
เด็กติดรถยนต์

5,000

โครงการซักซ้อมป้องกัน
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30,000

โครงการซักซ้อมป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25,000

โครงการป้องกันยาเสพ
ติดในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่่อ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 780,424 1,280,424

โครงการซักซ้อมป้องกัน
เด็กจมน้ํา

50,000

โครงการซักซ้อมป้องกัน
เด็กติดรถยนต์

5,000

โครงการซักซ้อมป้องกัน
อัคคีภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

30,000

โครงการซักซ้อมป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

25,000

โครงการป้องกันยาเสพ
ติดในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่่อ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแหงชาติ 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,360,000

คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,000

คาใช้จายในการจ้าง
เหมาบริการฉัดวัคซีน

8,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอ / โรคระบาดตาง 
ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ

30,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการอบรมอาชีพ
สําหรับประชาชน 
ประจําปงบประมาณ 
2565

30,000

โครงการแก้ไขปัญหาใน
ด้านอาชญากรรม โรค
เอดส์และการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการวันเด็กแหงชาติ 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,360,000

คาจ้างเหมาสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,000

คาใช้จายในการจ้าง
เหมาบริการฉัดวัคซีน

8,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอ / โรคระบาดตาง 
ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ

30,000

โครงการสงเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการอบรมอาชีพ
สําหรับประชาชน 
ประจําปงบประมาณ 
2565

30,000

โครงการแก้ไขปัญหาใน
ด้านอาชญากรรม โรค
เอดส์และการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี

20,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  15:04:08 หน้า : 12/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรีและ
ให้ความรู้สิทธิและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สตรีและครอบครัว
ตําบลยางสักกระโพหลุม 
ประจําป 2565

20,000

โครงการสงเสริมการ
กีฬาในชุมชนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

100,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

60,000

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อรับรองแบบ

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 200,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 15,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 1,330,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

20,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรีและ
ให้ความรู้สิทธิและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สตรีและครอบครัว
ตําบลยางสักกระโพหลุม 
ประจําป 2565

20,000

โครงการสงเสริมการ
กีฬาในชุมชนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

100,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

60,000

คาจ้างเหมาบุคคลภาย
นอกเพื่อรับรองแบบ

150,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 300,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 65,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,400,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000 104,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 50,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 140,000

วัสดุกอสร้าง

วัสดุการเกษตร

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 10,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

89,600

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,400

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 11,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,800 17,700

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,800

โต๊ะทํางาน 26,700

แทนบรรยาย (โพเดียม) 12,000

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์ 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 350,000

วัสดุจราจร 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

240,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 20,000

วัสดุการเกษตร 45,000 45,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 210,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

89,600

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,400

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 11,400

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 29,500

ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,800

โต๊ะทํางาน 36,000 62,700

แทนบรรยาย (โพเดียม) 12,000

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์ 120,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 11,000

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ต
บุ๊ก

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA

34,800

ซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั่งถังหมึก
พิมพ์ ( ink Tank 
Printer )

15,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 24,000

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 20,700

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  15:04:08 หน้า : 17/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 11,000

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง

9,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ต
บุ๊ก

22,000

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction เลเซอร์

15,000

เครื่องสํารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA

34,800

ซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั่งถังหมึก
พิมพ์ ( ink Tank 
Printer )

7,500 22,500

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 24,000

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 13,800 34,500

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  15:04:08 หน้า : 18/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

5,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ

เครื่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED (ขาว-ดํา)

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 10 บ้านนา
หนองล้ํา (เส้นกลางดง) 
(จากศาลาประชาคม ถึง
ที่นานางแย้ม กนกหงษ์) 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 368 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกําหนด )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

เครื่องวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ

5,200

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 55,500 55,500

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 20,200 20,200

เครื่งพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED (ขาว-ดํา)

2,600 2,600

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 3,500 3,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 10 บ้านนา
หนองล้ํา (เส้นกลางดง) 
(จากศาลาประชาคม ถึง
ที่นานางแย้ม กนกหงษ์) 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. 
ยาว 368 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกําหนด )

580,000 580,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 11 บ้านนาดี 
 ( ซอยหนองบาก
พัฒนา)(จากบ้านนาง
บุญมา ชูกลิ่น ถึงที่นา
นางหนูกร ไทยกุล ) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 185 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกําหนด )

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 3 บ้านหนอง
บัวแดง  ( เส้นรอบ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
แดง ) ( จากที่นางทอง
ศรี ปักสาพันธ์ ถึงที่นา 
นายอนันต์ วงศ์หาญ ) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 220 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกําหนด )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 11 บ้านนาดี 
 ( ซอยหนองบาก
พัฒนา)(จากบ้านนาง
บุญมา ชูกลิ่น ถึงที่นา
นางหนูกร ไทยกุล ) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 185 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกําหนด )

429,000 429,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 3 บ้านหนอง
บัวแดง  ( เส้นรอบ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
แดง ) ( จากที่นางทอง
ศรี ปักสาพันธ์ ถึงที่นา 
นายอนันต์ วงศ์หาญ ) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 220 ม. หนา 0.15 
ม. (ตามแบบ อบต.ยาง
สักกระโพหลุมกําหนด )

461,000 461,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  15:04:08 หน้า : 22/28



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 7 บ้านยาง
สักกระโพหลุม (จากที่
นา นายแสงเพชร ยืนยง 
ถึงที่นา นายอุทัย สาย
แวว) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 96 เมตร 
หนา 0.15 ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักกระโพหลุม 
กําหนด )

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 8 บ้านยาง
เทิง (จากบ้านนางสม
ปอง บุญลาม ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ คําภา) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม
. (ตามแบบ อบต.ยางสัก
กระโพหลุมกําหนด )
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 7 บ้านยาง
สักกระโพหลุม (จากที่
นา นายแสงเพชร ยืนยง 
ถึงที่นา นายอุทัย สาย
แวว) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม. ยาว 96 เมตร 
หนา 0.15 ม.(ตามแบบ 
อบต.ยางสักกระโพหลุม 
กําหนด )

200,000 200,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมูที่ 8 บ้านยาง
เทิง (จากบ้านนางสม
ปอง บุญลาม ถึงบ้าน
นายประสิทธิ์ คําภา) ผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม
. (ตามแบบ อบต.ยางสัก
กระโพหลุมกําหนด )

195,000 195,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 1 บ้านยาง
สักกระโพหลุม (ซอยชล
ประทาน 2 ) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 239 
ม. หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ยางสักกระ
โพหลุมกําหนด)

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 5 บ้านหนอง
แฝก (จากบ้านนางยุพา 
อินทรี ถึงบ้าน นายสีบู 
คําภา) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ยาว 187 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต.ยางสักกระโพหลุม 
กําหนด )

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 1 บ้านยาง
สักกระโพหลุม (ซอยชล
ประทาน 2 ) ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 239 
ม. หนา 0.15 ม. (ตาม
แบบ อบต.ยางสักกระ
โพหลุมกําหนด)

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน 
คสล.หมูที่ 5 บ้านหนอง
แฝก (จากบ้านนางยุพา 
อินทรี ถึงบ้าน นายสีบู 
คําภา) ผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ยาว 187 ม. 
หนา 0.15 ม. (ตามแบบ 
อบต.ยางสักกระโพหลุม 
กําหนด )

394,000 394,000

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

42,576 42,576

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ ในการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง) 
สําหรับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอมวงสามสิบ 
ประจําปงบประมาณ 
2565

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน ใน
สังกัด สพฐ.

1,800,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับดําเนิน
การตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

รวม 13,744,096 11,928,544 546,560 8,691,420 411,200 488,000 60,000 160,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอรับการสนับ
สนุนงบประมาณ ในการ
บริหารงานศูนย์ปฏิบัติ
การรวมในการชวย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น(สถานที่กลาง) 
สําหรับองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอมวงสามสิบ 
ประจําปงบประมาณ 
2565

10,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน ใน
สังกัด สพฐ.

1,800,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับดําเนิน
การตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

220,000

รวม 5,721,680 48,500 41,800,000

วันที่พิมพ์ : 5/10/2564  15:04:08 หน้า : 28/28


