


องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
เขต/อําเภอ มวงสามสิบ    จังหวัดอุบลราชธานี

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

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

พื้นที่ 68.31 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 6,834 คน
ชาย 3,408 คน

หญิง 3,426 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม
อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม จะไดเสนอรางขอ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุก
ทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 66,464,230.98 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 49,314,095.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 19,706,324.49 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. 2565 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 43,714,858.60 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 45,158.04 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 37,163.03 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 245,623.44 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 42,940.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 20,507,073.92 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 22,836,900.17 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 403,898.60 บาท



2.3 รายจายจริง จํานวน 36,317,741.77 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 12,213,054.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,647,593.08 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,565,954.69 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,213,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,678,140.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 387,166.00 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 9,925,649.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 45,158.04 79,790.00 575,940.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

37,163.03 377,310.00 72,510.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 245,623.44 300,000.00 245,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,940.00 900.00 62,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 370,884.51 758,000.00 955,950.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 20,507,073.92 18,842,000.00 20,507,161.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,507,073.92 18,842,000.00 20,507,161.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 22,836,900.17 22,200,000.00 19,924,889.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

22,836,900.17 22,200,000.00 19,924,889.00

รวม 43,714,858.60 41,800,000.00 41,388,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 12,213,054.00 13,744,096.00 14,099,280.00

งบบุคลากร 12,647,593.08 14,380,204.00 13,703,120.00

งบดําเนินงาน 7,565,954.69 8,312,424.00 8,846,600.00

งบลงทุน 2,213,000.00 3,333,276.00 2,929,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,678,140.00 2,030,000.00 1,810,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 36,317,741.77 41,800,000.00 41,388,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม

อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม
อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,117,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 422,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,981,340

แผนงานสาธารณสุข 894,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 494,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,167,980

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,099,280

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,388,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 14,099,280 14,099,280
    งบกลาง 14,099,280 14,099,280

หน้า : 1/7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและ

วิชาการ
งานบริหารงานคลัง

งานควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

รวม

งบบุคลากร 5,664,120 233,760 1,797,660 376,320 8,071,860
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,520 0 0 0 1,793,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,870,600 233,760 1,797,660 376,320 6,278,340

งบดําเนินงาน 1,896,000 0 1,140,000 0 3,036,000
    คาตอบแทน 371,000 0 175,000 0 546,000

    คาใช้สอย 655,000 0 745,000 0 1,400,000

    คาวัสดุ 565,000 0 210,000 0 775,000

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

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

รวม 7,570,120 233,760 2,937,660 376,320 11,117,860

หน้า : 2/7



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

รวม

งบบุคลากร 297,900 297,900
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 297,900 297,900

งบดําเนินงาน 125,000 125,000
    คาตอบแทน 45,000 45,000

    คาใช้สอย 30,000 30,000

    คาวัสดุ 50,000 50,000

รวม 422,900 422,900

หน้า : 3/7



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 3,652,340 0 3,652,340
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,652,340 0 3,652,340

งบดําเนินงาน 3,427,000 90,000 3,517,000
    คาตอบแทน 92,000 0 92,000

    คาใช้สอย 1,710,000 90,000 1,800,000

    คาวัสดุ 1,580,000 0 1,580,000

    คาสาธารณูปโภค 45,000 0 45,000

งบลงทุน 12,000 0 12,000
    คาครุภัณฑ 12,000 0 12,000

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

รวม 8,891,340 90,000 8,981,340

หน้า : 4/7



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 894,000 894,000
    คาใช้สอย 694,000 694,000

    คาวัสดุ 200,000 200,000

รวม 894,000 894,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

งบบุคลากร 0 422,640 422,640
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 422,640 422,640

งบดําเนินงาน 30,000 42,000 72,000
    คาใช้สอย 30,000 0 30,000

    คาตอบแทน 0 42,000 42,000

รวม 30,000 464,640 494,640

หน้า : 5/7



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000
    คาใช้สอย 20,000 20,000

รวม 20,000 20,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 100,000 90,000 190,000
    คาใช้สอย 100,000 90,000 190,000

รวม 100,000 90,000 190,000

หน้า : 6/7



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับอุตสาหกรรมและ

การโยธา
งานก่อสร้าง รวม

งบบุคลากร 1,258,380 0 1,258,380
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,258,380 0 1,258,380

งบดําเนินงาน 992,600 0 992,600
    คาตอบแทน 262,000 0 262,000

    คาใช้สอย 536,600 0 536,600

    คาวัสดุ 194,000 0 194,000

งบลงทุน 0 2,917,000 2,917,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 2,917,000 2,917,000

รวม 2,250,980 2,917,000 5,167,980

หน้า : 7/7



แผนงาน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,117,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 422,900

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 8,981,340

แผนงานสาธารณสุข 894,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 494,640

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 20,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 190,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,167,980

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 14,099,280

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 41,388,000

               โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2552  มาตรา มาตรา 87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม และโดยอนุมัติของนายอําเภอมวงสามสิบ

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกวา ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ข้อ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,388,000 บาท

ข้อ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน 
เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 41,388,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได้ เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารส่วนตําบลยางสักกระโพหลุ่ม
อําเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี



รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุมปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติให้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุมมีหน้าที่รักษาการให้เปนไปตามข้อบัญญัติ
นี้

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายรัฐชัย  ธนรุงเรืองพร)

ตําแหนง นายกองค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(...............................................)

ตําแหนง ...............................................



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

 
รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566
หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1,680.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 1,709.14 7,006.84 600.00 -100.00 % 0.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 0.00 0.00 58,190.00 803.83 % 525,940.00
     ภาษีป้าย 20,844.00 38,151.20 21,000.00 138.10 % 50,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 24,233.14 45,158.04 79,790.00 575,940.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 0.00 6,000.00 0.00 100.00 % 6,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,273.09 2,055.03 2,500.00 -20.00 % 2,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 970.00 990.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 327,425.00 27,518.00 330,000.00 -91.67 % 27,500.00
     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 6,000.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00
     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

24,000.00 0.00 25,000.00 -4.00 % 24,000.00

     คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

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

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 660.00 600.00 800.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 10.00 0.00 10.00 0.00 % 10.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 373,213.09 37,163.03 377,310.00 72,510.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 319,145.60 245,623.44 300,000.00 -18.17 % 245,500.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 319,145.60 245,623.44 300,000.00 245,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 0.00 42,000.00 0.00 100.00 % 60,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 370.00 460.00 400.00 150.00 % 1,000.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 470.40 480.00 500.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 840.40 42,940.00 900.00 62,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 437,694.10 536,525.09 440,000.00 21.94 % 536,525.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,673,759.72 9,873,685.79 8,700,000.00 13.49 % 9,873,685.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 2,683,523.53 3,008,618.19 2,700,000.00 11.43 % 3,008,618.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 99,615.13 96,200.03 100,000.00 -3.80 % 96,200.00
     ภาษีสรรพสามิต 5,125,645.94 5,436,645.16 5,200,000.00 4.55 % 5,436,645.00
     คาภาคหลวงแร 54,860.14 28,925.92 55,000.00 -47.41 % 28,925.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 45,530.91 61,007.44 46,000.00 32.82 % 61,097.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,276,713.00 1,463,924.00 1,300,000.00 12.61 % 1,463,924.00

     คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล 1,010.00 0.00 1,000.00 -100.00 % 0.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 297,300.00 1,542.30 300,000.00 -99.49 % 1,542.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,695,652.47 20,507,073.92 18,842,000.00 20,507,161.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,963,486.00 22,836,900.17 22,200,000.00 -10.25 % 19,924,889.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 21,963,486.00 22,836,900.17 22,200,000.00 19,924,889.00
รวมทุกหมวด 41,376,570.70 43,714,858.60 41,800,000.00 41,388,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

อําเภอมวงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 41,388,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 575,940 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 525,940 บาท

- ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา จากข้อมูลที่ได้จากการ
สํารวจจริงในสวนของจํานวนผู้มีหน้าที่เสียภาษี และลักษณะการ
ใช้ประโยชนมาเปนเกณฑในการคํานวนและจัดทํางบประมาณ
การรายได้

ภาษีป้าย จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
เรงรัดการจัดเก็บภาษีป้ายได้มากกวาจากปที่ผานมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 72,510 บาท
คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 6,000 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

- ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา 

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้มากวาปที่ผานมา 

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้มากวาปที่ผานมา 

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 27,500 บาท

- ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา 
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คาใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 24,000 บาท

- ประมาณการไว้มากกวารายรับจริงปที่ผานมา 

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

จํานวน 11,000 บาท

- ประมาณการไว้มากกวารายรับจริงปที่ผานมา 

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 10 บาท

ประมาณการไว้เทากกับรายรับจริงของปงบประมาณที่ผานมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 245,500 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 245,500 บาท

- ประมาณการไว้น้อยกวาปที่ผานมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 62,000 บาท
คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 60,000 บาท

- ประมาณการไว้มากกวาปที่ผานมา 

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท

- ประมาณการไว้มากวาปที่ผานมา 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

-ประมาณการไว้มากวาปที่ผานมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,507,161 บาท

ภาษีรถยนต จํานวน 536,525 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา เ
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ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,873,685 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,008,618 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 96,200 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,436,645 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

คาภาคหลวงแร จํานวน 28,925 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 61,097 บาท

- ประมาณการไว้สูงกวาปที่ผานมา

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,463,924 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา 

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 1,542 บาท

- ประมาณการไว้เทากับปที่ผานมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 19,924,889 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 19,924,889 บาท

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

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 92,673 53,919 110,000 0 % 110,000

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

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,364,800 8,820,900 9,907,200 4.86 % 10,388,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,490,400 2,472,200 2,524,000 -2.92 % 2,450,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 48,000 72,000 0 % 72,000

เงินสํารองจาย 102,017 320,886 316,296 63.18 % 516,117

รายจายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

0 0 20,000 0 % 20,000

สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

20,000 0 0 0 % 0

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ    จังหวัดอุบลราชธานี
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 0 107,100 0 % 107,100

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบลยางสักกระโพหลุม

107,100 107,028 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 392,000 9.51 % 429,263

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

202,960 385,921 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ 36,870 0 0 0 % 0

รวมงบกลาง 11,463,020 12,213,054 13,454,596 14,099,280
รวมงบกลาง 11,463,020 12,213,054 13,454,596 14,099,280
รวมงบกลาง 11,463,020 12,213,054 13,454,596 14,099,280

รวมแผนงานงบกลาง 11,463,020 12,213,054 13,454,596 14,099,280
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

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

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

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

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

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

1,886,400 1,807,200 1,472,800 -24.71 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,571,120 2,491,920 2,157,520 1,793,520
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 3,368,360.23 4,655,928.04 2,754,640 5.04 % 2,893,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

84,000 90,115.04 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหนง 168,000 210,000 168,000 0 % 168,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 510,480 983,280 674,880 2.1 % 689,040

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 168,540 58,860 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,299,380.23 5,998,183.08 3,717,520 3,870,600
รวมงบบุคลากร 6,870,500.23 8,490,103.08 5,875,040 5,664,120

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

12,600 97,550 350,000 -57.14 % 150,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000 0 % 15,000

คาเชาบ้าน 144,000 246,000 173,000 7.51 % 186,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0 53,425 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 40,000 -50 % 20,000

เงินชวยเหลือบุตร 54,300 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 210,900 396,975 578,000 371,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

การจัดทําระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

3,000 0 0 0 % 0

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล 0 0 10,000 -50 % 5,000

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 0 % 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร 8,550 3,672 0 0 % 0

คาจ้างปรับปรุงโดเมน website 0 0 0 100 % 25,000

คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ   3,000 1,500 0 0 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 20,000 -25 % 15,000

คาพานพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุมทอง  
กระเช้าดอกไม้ หรือ พวงมาลา

0 4,000 0 0 % 0

คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   8,147 14,022 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 19,715 50,990 55,000 9.09 % 60,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 50,000 0 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

78,280 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา และคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0 4,540 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 70,000 -28.57 % 50,000

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการมาตรการเสริมสร้างความรู้ด้าน
การตอต้านการทุจริต องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารสวนตําบล

0 0 500,000 -60 % 200,000

โครงการสงเคราะห์แกผู้ประสบความทุกข์
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี (นายวรเกียรติ 
บุญล้อม)เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวัน
พระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

0 0 6,660 -100 % 0
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โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

0 0 15,000 -33.33 % 10,000

เพื่อจายโครงการรับเส็จ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินี

0 0 5,220 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 119,783.36 62,341.1 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 240,475.36 141,065.1 971,880 655,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 97,592 168,130 200,000 -40 % 120,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 68,792 70,000 0 % 70,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 33,500 38,500 100,000 50 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,200 0 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 74,130 90,100 150,000 0 % 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุจราจร 0 0 100,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 284,422 365,522 670,000 565,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาไฟฟ้า 176,328.99 193,677.22 200,000 0 % 200,000

คาบริการโทรศัพท์ 1,507.63 1,284 5,000 0 % 5,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 105,270 92,140.2 89,600 11.61 % 100,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 10,400 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 283,106.62 287,101.42 305,000 305,000
รวมงบดําเนินงาน 1,018,903.98 1,190,663.52 2,524,880 1,896,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้สํานักงาน 0 0 11,400 -100 % 0

เครื่องถายเอกสาร 0 87,000 0 0 % 0

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

โต๊ะทํางาน 0 26,000 0 0 % 0

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

ผ้ามาน พร้อมอุปกรณ์ 0 0 120,000 -100 % 0

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้จัดเลี้ยง หนังเทียม  จํานวน 
50 ตัว

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

0 433,600 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จํานวน 20 
ตัว

0 36,000 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม สามขา ขนาด 
4 ใบพัด หน้ากว้าง  24 นิ้ว จํานวน 4 ตัว

0 16,800 0 0 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน 1 
ชุด

0 0 30,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 
จํานวน 1 เครื่อง

0 2,600 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดแตงพุมไม้ 0 0 11,000 -100 % 0

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0 0 9,500 -100 % 0

โครงการเพื่อจัดหาเครื่องต้มน้ําไฟฟ้าสแตน
เลส 

0 6,000 0 0 % 0

เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน  
1 เครื่อง 

0 8,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44,000 0 0 0 % 0
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เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 0 0 22,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 54,000 0 0 % 0

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

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

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank 
Printer )

0 0 15,000 -100 % 0

โปรแกรมบริหารจัดการระบบจัดเก็บ Log 
File เครือขาย  สําหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต

0 27,000 0 0 % 0

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

0 7,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
จํานวน 5 ชุด

0 197,500 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 68,118 4,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 112,118 948,500 301,500 0
รวมงบลงทุน 112,118 948,500 301,500 0
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

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

0 0 10,000 0 % 10,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ(ด้าน
สาธารณสุข)บ้านแคน หมูที่ 4 ตําบลยางสัก
กระโพหลุม

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
บ้านยางเทิง หมูที่ 8

20,000 0 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการพระราชดําริ(ด้าน
สาธารณสุข)บ้านยางสักกระโพหลุม หมูที่ 1 
ตําบลยางสักกระโพหลุม

20,000 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 60,000 0 10,000 10,000
รวมงบเงินอุดหนุน 60,000 0 10,000 10,000
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รวมงานบริหารทั่วไป 8,061,522.21 10,629,266.6 8,711,420 7,570,120
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 196,080 19.22 % 233,760

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 196,080 233,760
รวมงบบุคลากร 0 0 196,080 233,760

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -100 % 0

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

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 206,080 233,760
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 941,580 0 1,228,110 11.19 % 1,365,480

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:36 หน้า : 11/54



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

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 6,690 -43.5 % 3,780

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

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 336,960 0 371,304 4.07 % 386,400

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 4,620 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,325,160 0 1,648,104 1,797,660
รวมงบบุคลากร 1,325,160 0 1,648,104 1,797,660

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

87,900 0 27,000 122.22 % 60,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 60,000 0 60,000 0 % 60,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 17,840 0 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 34,100 46.63 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 165,740 0 126,100 175,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพร 0 600 0 0 % 0

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 10,000 0 % 10,000
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คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 0 % 5,000

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

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

88,789 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการฝึกอบรม สัมมนา และคา
ใช้จายในการเดินทางไปราชการ

0 9,080 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 103,000 -32.04 % 70,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 200,000 150 % 500,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 200,000 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 3,500 750 5,900 1,594.92 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 93,789 210,430 413,900 745,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 41,599.9 84,292 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,400 55,075 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 90,999.9 139,367 260,000 210,000
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ค่าสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย์ 1,084 2,350 20,000 -50 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 1,084 2,350 20,000 10,000
รวมงบดําเนินงาน 351,612.9 352,147 820,000 1,140,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 12,400 0 0 0 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 11,800 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 26,700 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 18,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ 0 0 15,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 30,400 0 63,500 0
รวมงบลงทุน 30,400 0 63,500 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,707,172.9 352,147 2,531,604 2,937,660
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 280,120 34.34 % 376,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 280,120 376,320
รวมงบบุคลากร 0 0 280,120 376,320

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 280,120 376,320
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,768,695.11 10,981,413.6 11,729,224 11,117,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 346,560 -14.04 % 297,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 346,560 297,900
รวมงบบุคลากร 0 0 346,560 297,900

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 63,600 40,000 0 % 40,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 -50 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 63,600 50,000 45,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมป้องกันเด็กจมน้ํา 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการซักซ้อมป้องกันเด็กติดรถยนต์ 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการซักซ้อมป้องกันอัคคีภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันยาเสพติดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

0 0 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

0 0 30,000 -33.33 % 20,000
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โครงการศูนย์ชวยเหลือประชาชนของ
องค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม (กรณีฟไหม้บ้านหลังเดียว) ตําบลยาง
สักกระโพหลุม อําเภอมวงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 155,000 30,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 31,200 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 31,200 50,000
รวมงบดําเนินงาน 0 63,600 236,200 125,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 63,600 582,760 422,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานจราจร
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการซักซ้อมป้องกันอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 0 25,000 -100 % 0

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

รวมงานจราจร 0 0 25,000 0
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 63,600 607,760 422,900

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,139,910 2,269,910 2,449,960 7.38 % 2,630,740

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 44,800 50 % 67,200

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

เงินวิทยฐานะ 168,000 206,500 233,800 0.6 % 235,200

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 706,240 605,455 708,760 -4.45 % 677,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 37,720 32,765 6,060 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,093,870 3,156,630 3,485,380 3,652,340
รวมงบบุคลากร 3,093,870 3,156,630 3,485,380 3,652,340

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 8,500 12,000 150 % 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 10,000

คาเชาบ้าน 28,000 42,000 42,000 0 % 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 16,150 20,635 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 44,150 71,135 64,000 92,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ์ 0 0 0 100 % 10,000

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 0 100 % 10,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 2,450 0 0 100 % 10,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 55,000 -9.09 % 50,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

19,686 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการอบรม สัมมนา และคาใช้
จายในการเดินทางไปราชการ 

0 35,272 0 0 % 0

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

80,100 0 0 0 % 0

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 63,000 11.11 % 70,000

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

0 197,000 0 0 % 0

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

0 92,000 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

0 0 1,360,000 0 % 1,360,000

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

1,015,433 832,880 0 0 % 0
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝึกทักษะ 
พัฒนาครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและโรงเรียน

0 0 23,240 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 215,900 199,230 60,000 233.33 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 1,333,569 1,356,382 1,561,240 1,710,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 30,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,600 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 90,000 90,000 1,330,000 2.26 % 1,360,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,037,205.7 803,020.16 0 0 % 0

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 1,400 7,042.86 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 78,505 22,750 50,000 40 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 1,265,310.7 945,770.16 1,431,400 1,580,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 2,955.19 1,743.01 20,000 100 % 40,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 1,590 855 5,000 0 % 5,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 4,545.19 2,598.01 25,000 45,000
รวมงบดําเนินงาน 2,647,574.89 2,375,885.17 3,081,640 3,427,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 0 100 % 12,000

ตู้ล็อกเกอร์ 18 ชอง 0 0 24,000 -100 % 0

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 17,700 -100 % 0

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 20,700 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 62,400 12,000
รวมงบลงทุน 0 0 62,400 12,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.

0 1,458,140 0 0 % 0

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ.

0 0 1,800,000 0 % 1,800,000

อุดหนุนสวนราชการ 1,458,380 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,458,380 1,458,140 1,800,000 1,800,000
รวมงบเงินอุดหนุน 1,458,380 1,458,140 1,800,000 1,800,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,199,824.89 6,990,655.17 8,429,420 8,891,340

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:36 หน้า : 22/54



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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ 0 0 0 100 % 60,000

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เด็กและเยาวชนตําบลยางสักกระ
โพหลุม

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 90,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 90,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 90,000
รวมแผนงานการศึกษา 7,199,824.89 6,990,655.17 8,429,420 8,981,340

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 3,129 0 0 % 0
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

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

35,261 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 35,261 3,129 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 91,200 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 91,200 0 0
รวมงบดําเนินงาน 35,261 94,329 0 0

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

อุดหนุนสําหรับดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 0 220,000 -100 % 0
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสําหรับดําเนินการตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

0 220,000 0 0 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 35,261 314,329 220,000 0
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน 0 0 0 100 % 648,000

คาจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

0 0 8,000 -100 % 0

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการฉัดวัคซีน 0 0 8,000 0 % 8,000

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์

0 0 0 100 % 8,000
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันโรคติดตอ / โรคระบาด
ตาง ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 46,000 694,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 240,000 -16.67 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 240,000 200,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 286,000 894,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ 0 0 5,200 -100 % 0

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 291,200 894,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 35,261 314,329 511,200 894,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพ
คนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อย
โอกาศ

0 0 0 100 % 20,000

โครงการอบรมอาชีพสําหรับประชาชน 
ประจําปงบประมาณ 2565 0 0 30,000 -100 % 0

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 30,000 30,000
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 396,000 6.73 % 422,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 396,000 422,640
รวมงบบุคลากร 0 0 396,000 422,640

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 0 0 42,000 0 % 42,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 42,000 42,000
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย
โอกาส

0 0 20,000 -100 % 0

โครงการให้ความชวยเหลือประชาชนด้าน
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประจําปงบประมาณ 2565

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 112,000 42,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:36 หน้า : 28/54



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

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 508,000 464,640
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 538,000 494,640

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 721,215 678,480 0 0 % 0

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 0 0 % 0

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 208,560 250,920 0 0 % 0

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 70,860 29,460 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,042,635 1,000,860 0 0
รวมงบบุคลากร 1,042,635 1,000,860 0 0

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 66,250 0 0 % 0

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 8,750 2,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 8,750 69,150 0 0
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ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างออกแบบและรับรองแบบ 48,000 98,500 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร

9,930 0 0 0 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 6,700 6,600 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 64,630 105,100 0 0
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 9,880 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 36,880 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 197,500 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,450 30,200 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 59,330 264,580 0 0
รวมงบดําเนินงาน 132,710 438,830 0 0

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

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

58,000 0 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 

139,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 33,500 0 0 % 0

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0 15,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 197,000 67,700 0 0
รวมงบลงทุน 197,000 67,700 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,372,345 1,507,390 0 0
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งานไฟฟ้าและประปา
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมู 8 บ้านยาง
เทิง (ซอยดอนหวาย)

0 47,000 0 0 % 0

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

0 299,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกชวงที่เป็นหลุมเป็นบอภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก

0 199,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกชวงที่เป็นหลุมเป็นบอภายในหมูบ้าน 
หมู 6 บ้านดอนกอ(ซอยวัดป่าวิสุทธิธรรม)

0 299,500 0 0 % 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.

0 199,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 1 บ้านยางสักกระโพหลุม 

0 57,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 1 บ้านยางสักกระโพหลุม (ซอยประปา
สวย) 

0 144,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 10 บ้านนาหนองล้ํา (สายบ้านนาหนอง
ล้ํา -  บ้านโนนสมบูรณ์)

0 47,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 11 บ้านนาดี (ถนนรอบห้วยวังโฮ)

0 76,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 2 บ้านนาดี (จากที่นา นางอ่ํา ด้วงทอง 
-บ้านหนองบัวแดง)

0 96,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 (สายบ้านหนองบัวแดง - บ้านนาดี)

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

35,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (จากที่นานายหมูน 
ภวิพันธ์ ถึงที่นา นางปราณี มะลิศรี)

0 41,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยจันทร์มาตร์ - 
บ้านดอนกลอย)

0 115,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยนาแกน
พัฒนา)

0 47,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (ซอยฟาร์มไก - 
ดอนเค็ง)

87,000 0 0 0 % 0

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

0 115,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก (ซอยข้างบ้าน นาย
ประยูร สําราญสุข)

0 28,500 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก (ซอยนางทองแก้ว ชู
หา ถึงที่นา นายอํานวย บุญมาลา) 

0 28,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 5 บ้านหนองแฝก (ซอยยายแจม)

75,500 0 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 6 บ้านดอนกอ (สายบ้านดอนกอ - บ้าน
หนองเค็ม)

0 57,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 7 บ้านยางสักกระโพหลุม

35,500 0 0 0 % 0

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

0 67,000 0 0 % 0

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

0 76,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 8 บ้านยางเทิง (สายบ้านยางเทิง - บ้าน
ยางเครือ) 

0 76,500 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 8 บ้านยางเทิง (สายบ้านยางเทิง - บ้าน
ยางสักกระโพหลุม) 

0 115,000 0 0 % 0
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โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 9 บ้านยางเครือ (สายดอนปู่ตา - บ้าน
ยางสักกระโพหลุม) (จากดอนปู่ตา - ที่นา 
นายแปลง วงศ์ศรี)

0 96,000 0 0 % 0

โครงการซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบ้าน 
หมู 9 บ้านยางเครือ(สายบ้านยางเครือ - 
บ้านยางเทิง) 

0 57,500 0 0 % 0

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

0 58,000 0 0 % 0

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

0 78,000 0 0 % 0

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

0 160,000 0 0 % 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 97,000 0 0 % 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 95,000 0 0 % 0

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

0 73,000 0 0 % 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.

0 102,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 262,000 3,050,500 0 0
รวมงบดําเนินงาน 262,000 3,050,500 0 0

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:36 หน้า : 38/54



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

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ถนนหน้าวัด) บ้านยางเครือ หมูที่ 9

0 48,800 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ยางเครือ-ยางเทิง(ซอยหัวทุง) หมูที่ 9

0 199,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ภายในหมูบ้าน )หมูที่ 9 

0 149,500 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลาดยาง หมู 6 (สาย
บ้านดอนกอ - บ้านหนองเค็ม)

0 299,500 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม

499,500 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 499,500 697,300 0 0
รวมงบลงทุน 499,500 697,300 0 0

รวมงานไฟฟ้าและประปา 761,500 3,747,800 0 0
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งานบําบัดน้ําเสีย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างทอระบายน้ํา พร้อมบอพัก 
ภายในหมูบ้าน หมูที่  2 บ้านนาดี 

0 499,500 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 499,500 0 0
รวมงบลงทุน 0 499,500 0 0

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 499,500 0 0
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,133,845 5,754,690 0 0
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม 
โรคเอดส์และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

0 0 8,120 -100 % 0

โครงการจัดทําแผนชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน

0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะ
กรรมการกลุมสตรีและให้ความรู้สิทธิและ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว
ตําบลยางสักกระโพหลุม ประจําป 2565 

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 48,120 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 48,120 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 48,120 20,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 48,120 20,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด 0 0 0 100 % 100,000

โครงการสงเสริมการกีฬาในชุมชนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 50,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 50,000 100,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 50,000 100,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในโครงการวันเด็กแหงชาติ 39,900 0 0 0 % 0
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โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต์

0 0 60,000 50 % 90,000

รวมค่าใช้สอย 39,900 0 60,000 90,000
รวมงบดําเนินงาน 39,900 0 60,000 90,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
สวนท้องถื่น ในการดําเนินโครงการ
ประเพณีแหเทียนพรรษาของอําเภอมวง
สามสิบและจังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 
2565 ตามหนังสือเทศบาลตําบลมวงสามสิบ 
ที่ อบ 53901/ว447 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 
2565

0 0 30,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 30,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 39,900 0 90,000 90,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 39,900 0 140,000 190,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 0 0 1,029,240 -9.66 % 929,820

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหนง 0 0 42,000 0 % 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 267,840 2.51 % 274,560

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 27,000 -55.56 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 1,390,080 1,258,380
รวมงบบุคลากร 0 0 1,390,080 1,258,380

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 0 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 0 % 5,000

คาเชาบ้าน 0 0 0 100 % 42,000
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 220,000 262,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อรับรองแบบ 0 0 60,000 -100 % 0

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

0 0 8,200 119.51 % 18,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 25,000 0 % 25,000

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 25,000 0 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 1,111,924 -57.86 % 468,600

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,230,124 536,600
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุกอสร้าง 0 0 48,000 -58.33 % 20,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0 0 4,000 0 % 4,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 70,000 0 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 222,000 194,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 1,672,124 992,600

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 0 0 13,800 -100 % 0

โต๊ะทํางาน 0 0 36,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์กอสร้าง

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องตบดิน จํานวน 
1 เครื่อง

0 0 21,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ 0 0 20,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

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

ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ ( ink Tank 
Printer )

0 0 7,500 -100 % 0
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับประมวลผล แบบที่ 2  (จอแสดง
ภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง 

0 0 30,000 -100 % 0

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด 
(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A 3 
จํานวน 1 เครื่อง

0 0 6,300 -100 % 0

รายการ เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800VA จํานวน 4 เครื่อง

0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 147,400 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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 0 580,000 -100 % 0
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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 0 429,000 -100 % 0

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 0 461,000 -100 % 0

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 0 200,000 -100 % 0

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 0 195,000 -100 % 0
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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 0 500,000 -100 % 0

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 0 394,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 0 0 42,576 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 2,801,576 0
รวมงบลงทุน 0 0 2,948,976 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 6,011,180 2,250,980
งานก่อสร้าง
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งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 1 บ้านยาง
สักกระโพหลุม (ซอยรวมใจ 3) (จากที่นา 
นางพิศมัย ธงชัย ถึงที่นา นางอัมพร ชูกลิ่น) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 82 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
328 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

0 0 0 100 % 197,800

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 2 บ้านนา
ดี (ซอยประชารวมมิตร) (จากที่บ้านนางม
นัญชญา ทองงอก ถึงบ้านนายปัญญา สาย
แวว) ผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร ยาว 211 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 738.5ตร.ม (รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

0 0 0 100 % 440,400
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 5 บ้าน
หนองแฝก (จากบ้านนายสมัคร พินิจ  ถึง
บ้านจสอ. สมปอง ประทาน) ผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 468 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)

0 0 0 100 % 299,400

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 7 บ้านยาง
สักระโพหลุม (ซอยวัดป่าวิสุทธิมงคล) (จาก
ที่นา นางสาวธัญญพัทธ์ อริยภูวอนันท์  ถึง
ที่นานางสุพิศ นามเจริญ) ผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 206 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 824 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)

0 0 0 100 % 499,300

โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับถนน
คอนกรีต หมู 8 บ้านยางเทิง (สายบ้านยาง
เทิง-สี่แยกบ้านยางสักกระโพหลุม) ผิว
จราจรกว้าง 5.00  เมตร ยาว 279 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
1,395 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

0 0 0 100 % 688,800
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โครงการถมดินเพื่อกอสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองแฝก

0 0 282,000 -100 % 0

โครงการทาสีอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม)(รายละเอียด
ตามแบบขององค์การบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุม)

0 0 0 100 % 95,600

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 10 บ้านนา
หนองล้ํา (บ้านนาหนองล้ํา-บ้านโนน
สมบูรณ์) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 240 ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบขององค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)

0 0 0 100 % 95,500

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 3 บ้าน
หนองบัวแดง (สายนาเหลา-โรงเรียนบ้าน
ดอนกลอย) (จากที่นานายสังคม ภิญโญ ถึง
โรงเรียนบ้านดอนกลอย) ผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 592 
ตร.ม (รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

0 0 0 100 % 198,700
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างประปาพร้อมหอถัง หมู 6 
บ้านดอนกอ (รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

0 0 0 100 % 401,500

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 282,000 2,917,000
รวมงบลงทุน 0 0 282,000 2,917,000

รวมงานก่อสร้าง 0 0 282,000 2,917,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 6,293,180 5,167,980

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 45,000 0
รวมงบดําเนินงาน 0 0 45,000 0
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กอสร้าง

รถเข็น 0 0 3,500 -100 % 0

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

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

รวมทุกแผนงาน 30,640,546 36,317,741.77 41,800,000 41,388,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

อําเภอมวงสามสิบ   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 41,388,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 14,099,280 บาท
งบกลาง รวม 14,099,280 บาท

งบกลาง รวม 14,099,280 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 110,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5
 ของคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้
ดูแลเด็ก ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 6,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ความคุ้ม
ครอง พนักงานจ้าง กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแกความ
ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทํางานให้แกองคการปกครองสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม โดยจายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทด
แทน 1 ครั้งตอปี คํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของคาจ้างพนักงาน
จ้างโดยประมาณทั้งปี(เดือนมกราคม – ธันวาคม)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,388,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้
แก ในเขตพื้นที่ตําบลยางสักกระโพหลุม ประกอบด้วย
1.ชวงอายุ 60-69 ปี รายละ 600 บาท/เดือน  
2.ชวงอายุ 70-79 ปี รายละ 700 บาท/เดือน  
3.ชวงอายุ 80-89 ปี รายละ 800 บาท/เดือน  
4.ชวงอายุ 90 ปีขึ้นไป รายละ 1,000 บาท/เดือน 
ปี 2566 มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 100 ราย     
จํานวน 600 * 12  =  720,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
รวมถึงหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง       
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 127
 ลําดับที่ 3

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,450,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ ในเขตองคการ
บริหารสวนบลยางสักกระโพหลุม ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ ที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับเงินเบี้ยความพิการไว้ โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี  ขึ้นไป ได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน(ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุ
ต่ํากวา 18 ปี คนละ1,000 บาทตอเดือน    
 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการ
จายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น  พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 127ดับ
ที่ 4
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 72,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้แกผู้ป่วย
เอดส ที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม
เพียงพอตอการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาทตอเดือน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น         พ
.ศ. 2548 
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 127
 ลําดับที่  5

เงินสํารองจาย จํานวน 516,117 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณี การป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นสวนรวม เชน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน(P.M 2.5)  เป็นต้น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย         พ.ศ. 2550
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 429,263 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น อัตราร้อยละ 2  ของประมาณการรายรับทุกประเภทตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ยกเว้น ประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนไมต้อง
นํามารวมคํานวณ
ประมาณการรายรับ ประจําปีงบประมาณ 2566
 จํานวน 41,388,000  บาท หัก   19,924,889  บาท 
 คงเหลือ 21,463,111  บาท ตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 เป็น
เงิน 429,262 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามกฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 22
  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
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สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสักกระโพหลุม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยางสักกระ
โพหลุม เป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนาสูคุณภาพชีวิต
ที่ดีด้วยหลักการประชาชนออมหนึ่งสวน องคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นสมทบหนึ่งสวน และรัฐบาลหนึ่งสวน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ
. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127
 ลําดับ 2

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลยางสักกระโพหลุม จํานวน 107,100 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่
ตําบลยางสักกระโพหลุม โดยสมทบกองทุนร้อยละ 40 ของรายได้
ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติสมทบ ตามกฎหมายวาด้วย
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน  
   พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)    พ.ศ. 2565
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับที่ 3
) พ.ศ. 2563 
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 127
 ลําดับ 1
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,570,120 บาท

งบบุคลากร รวม 5,664,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คนและรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2  คน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     วาด้วยเงินคาตอบ
แทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554      และแก้ไขเพิ่ม
เติม      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียด ดังนี้
 1. คาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 คน 
2. คาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน  

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2554      และแก้ไขเพิ่ม
เติม    (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล รายละเอียด ดังนี้
 1. คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวน
ตําบล     จํานวน 1 คน 
2. คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน 2 คน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ.2554
                            และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน 1 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  9 คน และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,870,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,893,560 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น  ดังนี้
  1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
  2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
  3) หัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา     
  4) นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
  5) นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
  6) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)  
  

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษของนักบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารกลาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ดังนี้
1. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3. หัวหน้าสํานักปลัด

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 689,040 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง รายละเอียดดังนี้ 
พนักงานเจ้าตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ (จํานวน 2 อัตรา)
พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนงนักการภาโรง
ตําแหนง ยาม
ตําแหนง คนงานทั่วไป
ตั้งตามแผนงานอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง ดังนี้ 
พนักงานจ้างทั่วไป
ตําแหนง นักการภารโรง
ตําแหนง ยาม
ตําแหนง คนงานทั่วไป
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งบดําเนินงาน รวม 1,896,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 371,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

1. คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแตงตั้งตาม
กฏหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตั้ง
ไว้ 50,000 บาท
- ตามหนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค 0402.5 / ว85 ลง
วันที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต. ยางสักกระโพ
หลุม เรื่องกําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างบริหาร
พัสดุ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
2. คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 100,000 บาท 
-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ประธานคณะกรรมการและ
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับการ
แตงตั้งให้ชวยเหลือในการปฎิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการการเลือก
ตั้งประจําองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ฯลฯ ตามหลักเกณฑที่
กําหนด

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไปที่
ได้รับความสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรของสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 186,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิ์ตามกฏหมาย
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของพนักงาน
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่มีสิทธิ์เบิกได้ตามสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 655,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลขององคการบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ คา
จัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ ฯลฯ 

คาจ้างปรับปรุงโดเมน website จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างปรับปรุง ดูแลเว็บไซต
คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร,คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารตางๆ ฯลฯ 
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อใช้จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น และให้หมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาว
เทียม เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาห้องประชุม คาใช้จายอื่น ๆ ที่
จําเป็น เป็นต้น ตั้งไว้ 45,000 บาท
-เพื่อใช้จายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
หนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ การแถลงขาวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น การมอบ
เงินหรือสิ่งของบริจาคให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000
 บาท 
-คาพานพุม ดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 
ตั้งไว้ 5,000 บาท
-คาใช้จายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จสงเสด็จ พระมหากษัตริย พระ
ราชินี พระบรมวงศานุวงศ รวมทังวันสําคัญของชาติ ตั้งไว้ 5,000
 บาท
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร หรือการ
เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ชวย
ผู้บริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคา
ใช้จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับนายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการ อบต
. สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ของ อบต
. ยางสักกระโพหลุม ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อปท ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรม
จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ได้แก คาใช้จายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557

โครงการมาตรการเสริมสร้างความรู้ด้านการตอต้านการทุจริต 
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการมาตรการเสริมสร้าง
ความรู้ด้านการตอต้านการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถาน
ที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วาง เชน คา
ใช้สอยศูนยประสานงานการเลือกตั้ง คาใช้จายในการจัดประชุมที่
เกี่ยวกับ การเลือกตั้ง คาพิมพบัตรเลือกตั้ง คาจัดสถานที่ คาไฟฟ้า
และคาทําความสะอาดหนวยเลือกตั้ง  อีกทั้งให้ความรวมมือใน
การประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการให้ข้อมูลขาวสารแก
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ และหน้าที่และการมีสวนรวมทางการ
เมืองการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะ
สม โดยคํานึกถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองท้องถิ่นและคา
ใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) หน้าที่ 132
 ลําดับ 6

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง องคการบริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง อง๕กรบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม ได้แก คาใช้จาย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน ตางๆ ขององคกรปกครองสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 565,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน เชน    หนังสือ กระดาษ เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว เชน  หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ํา ไม้กวาด เขง ผ้าปู
โต๊ะ ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง ไขควง ประแจ แมแรง กุญแจปาก
ตาย กุญแจเลื่อน คิมล็อค ยางรถยนต น้ํามันเบรก ฟิลมกรอง
แสง น้ํากลั่น เบาะรถยนตเครื่องยนต(อะไหล) ชุดเกียรรถ
ยนต เบรก ครัช พวงมาลัย หม้อน้ํา ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  เชน  แก๊สหุง
ต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน  น้ํามัน
เตา น้ํามันจาระบี น้ํามันเครื่อง ถาน ก๊าซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอ
ลื่น ฯลฯ สําหรับรถสวนกลางทะเบียน กง 2393
 อุบลราชธานี และรถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ทะเบียน บล 9907
 อุบลราชธานี และรถกู้ชีพ 1669

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี  เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถาย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จายคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน วาลวน้ําดับเพลิง (เชื่อมกับ
รถดับเพลิง) ทอสายสงน้ําสายดับเพลิง อุปกรณไฟป่า ถังดับเพลิงฯ
ลฯ

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

- เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้า สํานักงานและห้องประชุมองคการบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
- เป็นไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการโทรศัพท คาโทรสารร ขององคการบริหาร
สวนตําบลยางักกระโพหลุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1551
   ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาบริการ
อินเตอรเน็ต ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม
-เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว๊ปไซด และคาธรรมเนียบที่เกี่ยว
ข้อง ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
-เพื่อจายเป็นคาเช้าพื้นที่ Hosting พื้นที่  2 GB หรือจดโดเมนเนม
 สําหรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ขององคการบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุม
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการบริหารงานศูนย
ปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น(สถานที่กลาง) สําหรับองคกรปกครองสวนท้องถิ่นในเขต
อําเภอมวงสามสิบ ประจําปีงบประมาณ 2565

จํานวน 10,000 บาท

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 233,760 บาท
งบบุคลากร รวม 233,760 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 233,760 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 233,760 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนงนักวิเคราะหและแผนปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,937,660 บาท
งบบุคลากร รวม 1,797,660 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,797,660 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,365,480 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก ข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่นจํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานเงินและบัญชี จํานวน 1อัตรา
-ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 3,780 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง อํานวยการกองคลัง  จํานวน
รวม 1 อัตรา ๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน    
(กองคลัง)  

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 386,400 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนให้แกพนักงานจ้าง ดังนี้
 1) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 
 จํานวน 1 อัตรา
 2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวย เจ้าหน้าที่จัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา  
-ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
(กองคลัง)  

วันที่พิมพ : 27/9/2565  09:36:51 หน้า : 20/53



งบดําเนินงาน รวม 1,140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 175,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค 0402.5 /ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต. ยางสักกระโพ
หลุม  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิก
คาตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกข้าราชการ/พนักงานตําบลที่มีสิทธิ
ตามกฎหมาย(จํานวน 12 เดือน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของพนักงาน
สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ
. 2562 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

วันที่พิมพ : 27/9/2565  09:36:51 หน้า : 21/53



ค่าใช้สอย รวม 745,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดทําป้ายประชาสัมพันธการชําระภาษี
ประจําปี ทําวารสารสิ่งพิมพตาง ๆ ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

คาถายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสารเข้าเลมเอกสารตางๆของกองคลัง
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเลี้ยงรับรองที่สามารถเบิกคาใช้จายได้สําหรับ
กรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามาดูงานหรือเยี่ยมชม
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม หรือกรณีการตรวจ
เยี่ยมหรือตรวจราชการ  การแถลงขาว การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาค โดยจายเป็นคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหาร และคาบริการอื่นๆที่จําเป็น ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับนายก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ของ อบต
. ยางสักกระโพหลุม ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก อปท ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายตางๆ ในการดําเนินการจัดทําแผนที่
ภาษี เชน คาจ้างเดินสํารวจ คาวัสดุปกรณ ฯลฯ ในการดําเนิน
โครงการ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจ้างเอกชน
และการเบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น 2562 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า 131 ลําดับที่ 1
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ ของ อบต
. ยางสักกระโพหลุมเชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

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

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  หนังสือ กระดาษ เครื่องคิด
เลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน ขาตั้งกล้อง ขาตั้ง
เขียนภาพ เลนสซูม ป้ายประชาสัมพันธ พูกัน สี เมมโมรี่การด
 แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี)ภาพถาย
ดาวเทียม เอกสารเผยแพรผลการดําเนินงาน ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย ธนานัติ คาธรรมเนียมการโอน
เงิน ในระบบบริหารการเงินกการคลังภาครัฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส GFMIS 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 376,320 บาท
งบบุคลากร รวม 376,320 บาท

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

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบล ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
  ตั้งตามแผนอัตรากําลัง3 ปี (พ.ศ.2564 -2566)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 422,900 บาท

งบบุคลากร รวม 297,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 297,900 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 297,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย
จํานวน 1 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
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งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อเป็นคาป่วยการชดเชยการาทํางานหรือเวลาที่เสียไป ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติ
หน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นเกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน เชน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกจายคาใช้จายให้
แกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560 

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตร ให้แกพนักงานสวน
ตําบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ 2563
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ได้แก คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ฝึก
อบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นในการ
ดําเนินโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 4

โครงการฝึกอบรมเพื่่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)ได้แก อุปกรณ คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาวิทยากร คาอาหาร และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นที่ใช้ในการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 123
 ลําดับที่ 2
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  เครื่องแบบ/ ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ถุงเท้า/ถุงมือ รองเท้า เสื้อสะท้อนแสง เสื้อ
ชูชีพ ชุดดับเพลิง รวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) วุฒิ
บัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร.เข็มเครื่องหมาย อปพร. ฯลฯ 
(สํานักปลัด) 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 8,891,340 บาท

งบบุคลากร รวม 3,652,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,652,340 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,630,740 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนพนักงานสวน
ตําบล รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนง ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา
2. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา จํานวน1 อัตรา   
3. ตําแหนง พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา
ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 67,200 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับตําแหนงผู้อํานวยการกอง
การศึกษาฯ 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 235,200 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการตําแหนง พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 4 อัตรา
-เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการพิเศษตําแหนง พนักงานครู
องคการบริหารสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 677,200 บาท

-คาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนง ผู้ดูแลเด็กจํานวน 4
 อัตรา ตั้งไว้ 547,200 บาท
-คาสมทบคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจตําแหนงผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 4 อัตรา ตั้งไว้ 130,000 บาท 
-ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)

งบดําเนินงาน รวม 3,427,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค 0402.5 /ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต. ยางสักกระโพ
หลุม  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานตําบลที่มีสิทธิตาม
กฎหมาย(จํานวน 12 เดือน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของพนักงาน
สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,710,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อใช้จายเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ คาจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ขององการบริหารสวนตําบลและ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม
 -ตามหนังสือที่ มท 0808.2 /ว 4044 ลงวันที่ 20
 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑดําเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บเลมเข้าปลุกเอกสารตางๆ
-ตามหนังสือที่ มท. 0808.2 / ว4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑดําเนินการจ้างเอกชนและการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาอาหารวาง เครื่องดื่ม คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการ
เลี้ยงรับรองการประชุมราชการ รวมทั้งคาบริการและคาใช้จายอื่น
ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่ไปนิเทศงานตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักของ
พนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจ้าง  ของ อบต. ยางสักกระโพ
หลุม ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ของ อบต. ยางสัก
กระโพหลุม ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจาก อปท ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,360,000 บาท

1. จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแมบ้านของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งไว้ 80,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานแมบ้านศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
จํานวน 1 อัตรา
2. คาอาหารกลางวัน ตั้งไว้ 900,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ อบต. จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา(รูปแบบที1่
) จํานวน 3 แหง ได้แก 
      1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม
       2) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
       3) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
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อัตรามื้อละ 21 บาท/คนตอจํานวน 245 วัน
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0816/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) หน้าที่ 133
 ลําดับ 1 
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รายการดังนี้
1. คาจัดการเรียนการสอน  ตั้งไว้ 280,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ อบต. จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา(รูปแบบที่1
) จํานวน 3 แหง ได้แก 
      1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม
       2) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
       3) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
 อัตราคนละ 1,700บาท/ปี สําหรับเด็กอายุ 2-5 ปี
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0816/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)หน้าที่ 133
 ลําดับ 3 
คาหนังสือเรียน ตั้งไว้ 25,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาหนังสือเรียนเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ อบต. จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา(รูปแบบที่1) จัด
สรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 3 แหง ได้แก 
      1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม
       2) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
       3) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
 อัตราคนละ 200บาท/ปี 
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0816/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
คาอุปกรณการเรียน ตั้งไว้ 25,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาอุปกรณการเรียนเด็กนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ อบต. จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา(รูปแบบที1่
) จัดสรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 3 แหง ได้แก 
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      1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม
       2) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
       3) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
 อัตราคนละ 200บาท/ปี 
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0816/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)หน้าที่ 134
 ลําดับ 5 
คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 25,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคาเครื่องแบบนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ อบต
. จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา(รูปแบบที่1) จัดสรร
สําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 3 แหง ได้แก 
      1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม
       2) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
       3) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
 อัตราคนละ 300บาท/ปี 
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0816/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)หน้าที่ 134
 ลําดับ 6 
คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 25,000 บาท
-เพื่อจายเป็นคากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ อบต. จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา(รูปแบบที่1) จัด
สรรสําหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี จํานวน 3 แหง ได้แก 
      1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุม
       2) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี
       3) ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
 อัตราคนละ 430บาท/ปี 
-ตามหนังสือดวนที่สุด ที่ มท. 0816/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)หน้าที่ 134
 ลําดับ 7 
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ ที่ใช้ใน
หนวยงานของ อบต. และศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต. ยาง
สักกระโพหลุม  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เชน เครื่อง
ปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 1,580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อใช้เป็นคาวัสดุสํานักงานประเภทซึ่งเมื่อใช้แล้วยอมสิ้นเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ ดินสอ ปากกาน้ํายาลบความผิด ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,360,000 บาท
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-เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆเมื่อใช้แล้วยอมสิ้น
เปลืองหมดไป แปรสภาพหรือไมคง
สภาพ เชน หม้อ กระทะ กะละมังแก้วน้ํา ฯลฯ  ให้กับพัฒนาเด็ก
เล็กที่ อบต. จัดตั้งเองและที่ถายโอนจากกรมศาสนา(รูปแบบที1่
) จํานวน 3 แหง ตั้งไว้ 90,000 บาท
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2562
-เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 3 แหง ได้แก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัด
บ้านนาดี ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก และโรงเรียน
ภายในเขตตําบลสังกัด สพฐ. จํานวน 5 แหง ได้แกโ รงเรียนบ้าน
ยางเทิง โรงเรียนบ้านนาดี(ทุงเจริญ) โรงเรียนบ้านหนองแฝก-ยาง
เครือ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุม
อัตราคนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน ตั้งไว้ 1,270,000 บาท 
-ตามหนังสือดวนที่สุด  มท. 0816/ว5061 ลงวันที่ 18
 กรกฎาคม 2565

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาและโรคติดตออื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ในเด็กเล็ก เชน โรค มือ เท้า ปาก 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนตลับผงหมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ กระดาษตอเนื่อง ฮารดดิสกไดรฟ์ ซีดีรอม ฯลฯ  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 2562

ค่าสาธารณูปโภค รวม 45,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพลุม
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คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562

งบลงทุน รวม 12,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 12,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ1-2 พร้อมเก้าอี้ขนาด 60 *ยาว 120
 *สูง 75 ซม. มี 1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวาจํานวน 3 ชุด ชุด
ละ 4,000 บาท ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม/ศูนยเด็กกอนเกณฑในวัดบ้านนาดี/ศูนย
เด็กกอนเกณฑในวัดบ้านหนองแฝก
(เนื่องจากไมมีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑจัดซื้อจัดจ้างตาม
ราคาท้องตลาด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,800,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในสังกัด สพฐ. จํานวน 1,800,000 บาท

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
-เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในตําบลที่
สังกัด สพฐ. ได้แก 
1.โรงเรียนบ้านนาดี(ทุงเจริญ)
2. โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
3. โรงเรียนบ้านหนองแฝก-ยางเครือ
4. โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุม
5. โรงเรียนบ้านยางเทิง 
อัตราคนละ 21 บาท/คนจํานวน 200 วัน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการวันเด็กแหงชาติ เชน คาป้าย
คา อาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2564
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) หน้าที่ 134
 ลําดับ 8

โครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เด็กและเยาวชนตําบล
ยางสักกระโพหลุม

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอบรมสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม เด็กและเยาวชนตําบลยางสักกระโพหลุม เชน คาป้าย
คา อาหารวางและคาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) หน้าที่ 136
 ลําดับ 8
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 894,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 894,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 694,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน จํานวน 648,000 บาท

-เพื่อจายจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพฉุกเฉิน ตามโครงการระบบการ
แพทยฉุกเฉิน 1669 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 128
 ลําดับที่ 2

คาใช้จายในการจ้างเหมาบริการฉัดวัคซีน จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัคราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และ
วัสดุอุปกรณที่จําเป็นของงานสัตวแพทย และคาใช้จายอื่นๆที่จํา
เป็น

คาใช้จายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 8,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

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

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคติดตอ/โรค
ระบาดตางๆ เขตองคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
เชน คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่มคาอาหาร คา
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ตางๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ใช้ในการ
ดําเนินโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 128
 ลําดับที่ 1 

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสารเคมีกําจัดลูกน้ํายุง ลายและน้ํายากําจัด
แมลงและสัตวซึ่งเป็นพาหะนําโรคและคาวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นใน
การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และโรคติดตออื่นๆ ฯลฯ
-จัดหาวัสดุ อุปกรณและเวชภัณฑอื่นเกี่ยวกับกิจการกู้ชีพฉุก
เฉิน (1669) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

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

โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงเสริมสนับสนุนกลุม
อาชีพตาง ๆ เชนคาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่น
ที่ใช้ในการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 122
 ลําดับที่ 1

โครงการสงเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพคนชรา คนพิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส และผู้ด้อยโอกาศ

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการโครงการสงเสริม
อาชีพ และพัฒนาคุณภาพคนชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส และผู้
ด้อยโอกาส เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณตางๆ และคาใช้จายอื่น
ที่ใช้ในการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570) หน้าที่ 122
 ลําดับที่ 2
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 464,640 บาท
งบบุคลากร รวม 422,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 422,640 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 422,640 บาท

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

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

เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตาม
กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาเชาบ้านของ
พนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจุบัน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดทําแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนชุมชนและ
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  เชน คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาวิทยากร      คาวัสดุ
อุปกรณ  ตาง ๆ และคาใช้จายอื่นๆ ที่ใช้ในการดําเนินโครงการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้า(พ.ศ. 2566-2570) 125 ลําดับ
ที่ 1
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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

โครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการแขงขันกีฬาตอต้านยาเสพ
ติด เชน  คาวัสดุอุปกรณ เพื่อใช้ในการจัดการแขงขันกีฬา คาถ้วย
รางวัล ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) หน้าที่ 135
 ลําดับ 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีวันสงกรานต จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในโครงการอนุรักษสืบสานประเพณีวัน
สงกรานต เชน คาตอบแททนคณะกรรมการ และคาใช้จายอื่นๆที่
จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายในการจัดงาน
การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริมกีฬาและการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
 -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) หน้าที่ 135
 ลําดับ 2

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 2,250,980 บาท

งบบุคลากร รวม 1,258,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,258,380 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 929,820 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนท้องถิ่น   
 กองชาง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
  1) ผู้อํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
  2) นายชางโยธา จํานวน 1 อัตรา
  3) นายชางไฟฟ้า จํานวน 1 อัตรา
-ตั้งตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566)
  

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเเป็นเงินประจําตําแหนงให้กับ ตําแหนง ผู้อํานวยการ
กองชาง จํานวน 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 274,560 บาท

-เพื่อจายเป็นตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนให้แก
พนักงานจ้าง รายละเอียดดังนี้
ตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้ชวยนายชางโยธา จํานวน1
อัตรา
2. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถยนตจํานวน 1
 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้ 
คาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

งบดําเนินงาน รวม 992,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 262,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หนังสือกระทรวงการคลังดวนที่สุดที่ กค 0402.5 /ว 85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 และประกาศ อบต. ยางสักกระโพ
หลุม  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ที่
ได้รับคําสั่งให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559
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คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านให้แกพนักงานตําบลที่มีสิทธิตาม
กฎหมาย(จํานวน 12 เดือน)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของพนักงาน
สวนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 536,600 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จํานวน 18,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร , คาเย็บเลม คาเข้าปกเอกสารตางๆ ฯลฯ 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวของข้า
ราชการ/พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางคาพาหนะ คาเชาที่พัก คา
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึง

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช้
จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม สําหรับ พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ของ อบต. ยาง
สักกระโพหลุม ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้
รับความเห็นชอบจาก อปท ให้เข้ารับการฝึกอบรม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 468,600 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ตางๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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ค่าวัสดุ รวม 194,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน  เชน  หนังสือ กระดาษ  เครื่อง
คิดเลขขนาดเล็ก น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชน  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน โคมไฟ โทรโขง ไมคลอยพร้อมเครื่องสง
สัญญาณ ฟิวส เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เข็มขัดรัด
ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง  เชน  ไม้ตางๆ ค้อน น้ํามันทา
ไม้ คีม ชะแลง น้ํามันทาไม้ ทินเนอร สี ปูนสีเมนต ทอน้ําและ
อุปกรณประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ได้แก น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเครื่อง  น้ํามัน
เกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ สําหรับรถจักรยานยนตหมายเลข
ทะเบียน 1 กด 8915 อุบลราชธานี 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพหรือแถบ
พิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร หนวยประมวลผล แผงแป้น
อักขระหรือแป้นพิมพ เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จาย
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

งานก่อสร้าง รวม 2,917,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,917,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,917,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 1 บ้านยางสักกระโพหลุม (ซอยรวม
ใจ 3) (จากที่นา นางพิศมัย ธงชัย ถึงที่นา นางอัมพร ชูกลิ่น) ผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 328 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)

จํานวน 197,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 1 บ้าน
ยางสักกระโพหลุม (ซอยรวมใจ 3) (จากที่นา นางพิศมัย ธงชัย ถึง
ที่นา นางอัมพร ชูกลิ่น) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 82
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 328 ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 63 ลําดับ 7
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 2 บ้านนาดี (ซอยประชารวมมิตร) 
(จากที่บ้านนางมนัญชญา ทองงอก ถึงบ้านนายปัญญา สายแวว) ผิว
จราจรกว้าง 3.50  เมตร ยาว 211 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 738.5ตร.ม (รายละเอียดตามแบบขององคการ
บริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)

จํานวน 440,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 2 บ้านนา
ดี (ซอยประชารวมมิตร) (จากที่บ้านนางมนัญชญา ทองงอก ถึง
บ้านนายปัญญา สายแวว) ผิวจราจรกว้าง 3.50  เมตร ยาว 211
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 738.5ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 65 ลําดับ 1
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 5 บ้านหนองแฝก (จากบ้านนาย
สมัคร พินิจ  ถึงบ้านจสอ. สมปอง ประทาน) ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 468 
ตร.ม (รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระ
โพหลุมกําหนด)

จํานวน 299,400 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 5
 บ้านหนองแฝก (จากบ้านนายสมัคร พินิจ  ถึงบ้านจสอ. สม
ปอง ประทาน) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 117
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 468 ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 80 ลําดับ 9
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 7 บ้านยางสักระโพหลุม (ซอยวัดป่า
วิสุทธิมงคล) (จากที่นา นางสาวธัญญพัทธ อริยภูวอนันท  ถึงที่นานาง
สุพิศ นามเจริญ) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 206 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 824 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบ
ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)

จํานวน 499,300 บาท

-โครงการกอสร้างถนน คสล. หมู 7 บ้านยางสักระโพหลุม (ซอย
วัดป่าวิสุทธิมงคล) (จากที่นา นางสาวธัญญพัทธ อริยภูวอนันท  ถึง
ที่นานางสุพิศ นามเจริญ) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 206
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 824 ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 94 ลําดับ 3
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต หมู 8 บ้านยางเทิง 
(สายบ้านยางเทิง-สี่แยกบ้านยางสักกระโพหลุม) ผิวจราจรกว้าง 5.00 
 เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
1,395 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยาง
สักกระโพหลุมกําหนด)

จํานวน 688,800 บาท

โครงการกอสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต หมู 8 บ้านยาง
เทิง (สายบ้านยางเทิง-สี่แยกบ้านยางสักกระโพหลุม) ผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 279 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
น้อยกวา 1,395 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 98 ลําดับ 6
(กองชาง)
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โครงการทาสีอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม)(รายละเอียดตามแบบ
ขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม)

จํานวน 95,600 บาท

โครงการทาสีอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม)
(รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 121 ลําดับ 14
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 10 บ้านนาหนองล้ํา (บ้านนาหนอง
ล้ํา-บ้านโนนสมบูรณ) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 240 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

จํานวน 95,500 บาท

-เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 10 บ้านนาหนอง
ล้ํา (บ้านนาหนองล้ํา-บ้านโนนสมบูรณ) ผิวจราจรกว้าง 4.00
  เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรัง
ไมน้อยกวา 240 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบขององคการบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 111 ลําดับ 3
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 3 บ้านหนองบัวแดง (สายนา
เหลา-โรงเรียนบ้านดอนกลอย) (จากที่นานายสังคม ภิญโญ ถึง
โรงเรียนบ้านดอนกลอย) ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร ยาว 740 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 592 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

จํานวน 198,700 บาท

-เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู 3 บ้าน
หนองบัวแดง (สายนาเหลา-โรงเรียนบ้านดอนกลอย) (จากที่นา
นายสังคม ภิญโญ ถึงโรงเรียนบ้านดอนกลอย) ผิวจราจร
กว้าง 4.00  เมตร ยาว 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมี
ปริมาณลูกรังไมน้อยกวา 592 ตร.ม (รายละเอียดตามแบบของ
องคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 70 ลําดับ 6
(กองชาง)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างประปาพร้อมหอถัง หมู 6 บ้านดอนกอ (ราย
ละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

จํานวน 401,500 บาท

 -เพื่อดําเนินโครงการกอสร้างประปาพร้อมหอถัง หมู 6 บ้านดอน
กอ (รายละเอียดตามแบบขององคการบริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุมกําหนด)
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570) แผนงานอุตสา
กรรมและการโยธา หน้าที่ 90 ลําดับ 11
(กองชาง)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/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 10,388,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,450,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 516,117

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

429,263

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. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

110,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,388,400

เบี้ยยังชีพความพิการ 2,450,400

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000

เงินสํารองจาย 516,117

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

429,263

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/รายจ่าย/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

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

4,869,120 297,900 2,630,740 422,640

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

87,780 67,200

เงินประจําตําแหนง 210,000 42,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,075,440 677,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

36,000

เงินวิทยฐานะ 235,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

210,000 40,000 30,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
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

1,108,800

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

929,820 9,150,220

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

154,980

เงินประจําตําแหนง 42,000 294,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 274,560 2,027,200

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

12,000 48,000

เงินวิทยฐานะ 235,200

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

200,000 480,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

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

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 246,000 42,000 42,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 5,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

5,000

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000 10,000

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน 
website

25,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

15,000 10,000

คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

70,000 10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

คาเชาบ้าน 42,000 372,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

15,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คากําจัดขยะหรือสิ่ง
ปฏิกูล

5,000

คาโฆษณา และเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

20,000

คาโฆษณาและเผยแพร
ประชาสัมพันธ์

10,000

คาจ้างปรับปรุงโดเมน 
website

25,000

คาถายเอกสาร คาเย็บ
หนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ

18,000 43,000

คาถายเอกสาร เย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ

5,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

80,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

100,000 50,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

120,000 70,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

500,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

15,000

โครงการมาตรการเสริม
สร้างความรู้ด้านการตอ
ต้านการทุจริต องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

25,000 175,000

คาลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

25,000 215,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

500,000

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงาน
สวนตําบล พนักงานจ้าง 
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม

15,000

โครงการมาตรการเสริม
สร้างความรู้ด้านการตอ
ต้านการทุจริต องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

15,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 8/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารสวน
ตําบล

200,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 200,000

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่่อ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,360,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารสวน
ตําบล

200,000

โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุม

10,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 468,600 968,600

โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

10,000

โครงการฝึกอบรมเพื่่อ
เพิ่มประสิทธิภาพอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

20,000

โครงการวันเด็กแหงชาติ 60,000

โครงการสนับสนุนคาใช้
จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,360,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 10/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เด็กและเยาวชนตําบล
ยางสักกระโพหลุม

30,000

คาจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพฉุกเฉิน

648,000

คาใช้จายในการจ้าง
เหมาบริการฉัดวัคซีน

8,000

คาใช้จายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอ / โรคระบาดตาง 
ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกลุมอาชีพตาง ๆ

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพคน
ชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาศ

20,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการอบรมสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
เด็กและเยาวชนตําบล
ยางสักกระโพหลุม

30,000

คาจ้างเหมาพนักงานกู้
ชีพฉุกเฉิน

648,000

คาใช้จายในการจ้าง
เหมาบริการฉัดวัคซีน

8,000

คาใช้จายในการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์

8,000

โครงการป้องกันโรค
ติดตอ / โรคระบาดตาง 
ๆ ในเขต อบต.ยางสักฯ

30,000

โครงการสงเสริมสนับ
สนุนกลุมอาชีพตาง ๆ

10,000

โครงการสงเสริมอาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพคน
ชรา คนพิการ ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาศ

20,000

โครงการจัดทําแผน
ชุมชนและการจัด
ประชุมประชาคมแผน
ชุมชน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬาตอ
ต้านยาเสพติด

100,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 220,000 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 70,000 1,360,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 250,000 70,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

100,000 200,000

วัสดุกอสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 40,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการแขงขันกีฬาตอ
ต้านยาเสพติด

100,000

โครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์

90,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 50,000 320,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,430,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,000 154,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 390,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

300,000

วัสดุกอสร้าง 20,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 240,000

คาบริการโทรศัพท์ 5,000

คาบริการไปรษณีย์ 10,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

100,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 5,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 14/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 12,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

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

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 12,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 1 บ้านยางสัก
กระโพหลุม (ซอยรวมใจ 
3) (จากที่นา นางพิศมัย 
ธงชัย ถึงที่นา นางอัมพร 
ชูกลิ่น) ผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 82 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
328 ตร.ม (รายละเอียด
ตามแบบขององค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุมกําหนด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 1 บ้านยางสัก
กระโพหลุม (ซอยรวมใจ 
3) (จากที่นา นางพิศมัย 
ธงชัย ถึงที่นา นางอัมพร 
ชูกลิ่น) ผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 82 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 
328 ตร.ม (รายละเอียด
ตามแบบขององค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุมกําหนด)

197,800 197,800
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 2 บ้านนาดี 
(ซอยประชารวมมิตร) 
(จากที่บ้านนางมนัญ
ชญา ทองงอก ถึงบ้าน
นายปัญญา สายแวว) 
ผิวจราจรกว้าง 3.50  
เมตร ยาว 211 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 
738.5ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 2 บ้านนาดี 
(ซอยประชารวมมิตร) 
(จากที่บ้านนางมนัญ
ชญา ทองงอก ถึงบ้าน
นายปัญญา สายแวว) 
ผิวจราจรกว้าง 3.50  
เมตร ยาว 211 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 
738.5ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

440,400 440,400

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 20/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 5 บ้านหนอง
แฝก (จากบ้านนาย
สมัคร พินิจ  ถึงบ้าน
จสอ. สมปอง ประทาน) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 117 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 468 
ตร.ม (รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 21/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 5 บ้านหนอง
แฝก (จากบ้านนาย
สมัคร พินิจ  ถึงบ้าน
จสอ. สมปอง ประทาน) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 117 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไมน้อยกวา 468 
ตร.ม (รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

299,400 299,400

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 22/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 7 บ้านยางสัก
ระโพหลุม (ซอยวัดป่าวิ
สุทธิมงคล) (จากที่นา 
นางสาวธัญญพัทธ์ อริย
ภูวอนันท์  ถึงที่นานางสุ
พิศ นามเจริญ) ผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 206 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 824 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 23/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน 
คสล. หมู 7 บ้านยางสัก
ระโพหลุม (ซอยวัดป่าวิ
สุทธิมงคล) (จากที่นา 
นางสาวธัญญพัทธ์ อริย
ภูวอนันท์  ถึงที่นานางสุ
พิศ นามเจริญ) ผิว
จราจรกว้าง 4.00  เมตร 
ยาว 206 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไมน้อยกวา 824 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

499,300 499,300

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 24/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางทับถนน
คอนกรีต หมู 8 บ้าน
ยางเทิง (สายบ้านยาง
เทิง-สี่แยกบ้านยางสัก
กระโพหลุม) ผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 
279 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,395 ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

โครงการทาสีอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพ
หลุม)(รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม)

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 25/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลาดยางทับถนน
คอนกรีต หมู 8 บ้าน
ยางเทิง (สายบ้านยาง
เทิง-สี่แยกบ้านยางสัก
กระโพหลุม) ผิวจราจร
กว้าง 5.00  เมตร ยาว 
279 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 1,395 ตร.ม (ราย
ละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

688,800 688,800

โครงการทาสีอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพ
หลุม)(รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพ
หลุม)

95,600 95,600

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 26/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 10 บ้านนา
หนองล้ํา (บ้านนาหนอง
ล้ํา-บ้านโนนสมบูรณ์) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 240 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 27/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 10 บ้านนา
หนองล้ํา (บ้านนาหนอง
ล้ํา-บ้านโนนสมบูรณ์) 
ผิวจราจรกว้าง 4.00  
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
หรือมีปริมาณลูกรังไม
น้อยกวา 240 ตร.ม 
(รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารสวน
ตําบลยางสักกระโพหลุม
กําหนด)

95,500 95,500

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 28/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม

สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 3 บ้านหนอง
บัวแดง (สายนา
เหลา-โรงเรียนบ้านดอน
กลอย) (จากที่นานาย
สังคม ภิญโญ ถึง
โรงเรียนบ้านดอน
กลอย) ผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 740 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมน้อยกวา 592 
ตร.ม (รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างประปา
พร้อมหอถัง หมู 6 บ้าน
ดอนกอ (รายละเอียด
ตามแบบขององค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุมกําหนด)

รวม 14,099,280 11,117,860 422,900 8,981,340 894,000 494,640 20,000 190,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 29/30



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง หมู 3 บ้านหนอง
บัวแดง (สายนา
เหลา-โรงเรียนบ้านดอน
กลอย) (จากที่นานาย
สังคม ภิญโญ ถึง
โรงเรียนบ้านดอน
กลอย) ผิวจราจรกว้าง 
4.00  เมตร ยาว 740 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร หรือมีปริมาณ
ลูกรังไมน้อยกวา 592 
ตร.ม (รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหาร
สวนตําบลยางสักกระโพ
หลุมกําหนด)

198,700 198,700

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างประปา
พร้อมหอถัง หมู 6 บ้าน
ดอนกอ (รายละเอียด
ตามแบบขององค์การ
บริหารสวนตําบลยางสัก
กระโพหลุมกําหนด)

401,500 401,500

รวม 5,167,980 41,388,000

วันที่พิมพ์ : 27/9/2565  09:37:45 หน้า : 30/30


