
 
 
 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลยา่นรี 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านร ี

อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 



องคการบริหารสวนตําบลยานรี
เขต/อําเภอ กบินทรบุรี    จังหวัดปราจีนบุรี
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100 ม.6  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ยานรี
  เขต/อําเภอ กบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  25110

พื้นที่ 110.70 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,379 คน
ชาย 4,096 คน

หญิง 4,283 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2565



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลย่านรี
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลยานรี

           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลยานรี จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลยานรีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผูบริหารทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลยานรี จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 84,417,159.14 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 98,261,990.09 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 20,083,321.70 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 
100,000.00 บาท

1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 10 โครงการ รวม 8,698,080.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 รายรับจริง จํานวน 56,442,608.29 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 88,616.83 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 87,496.00 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 202,689.96 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 115,662.75 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 28,519,383.44 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 27,428,759.31 บาท

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 7,828,267.35 บาท

2.3 รายจายจริง จํานวน 38,054,995.87 บาท ประกอบดวย



งบกลาง จํานวน 16,199,775.45 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,811,097.36 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,564,563.06 บาท

งบลงทุน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 2,479,560.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 429,797.40 บาท

2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 5,585,970.00 บาท

2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยานรี
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

1. รายรับ

รายรับ
รายรับจริง
ปี  2564

ประมาณการ
ปี 2565

ประมาณการ
ปี 2566

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 88,616.83 219,000.00 620,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

87,496.00 191,000.00 158,000.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 202,689.96 250,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 115,662.75 4,000.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 1,000.00 1,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 494,465.54 665,000.00 1,002,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 28,519,383.44 26,935,000.00 27,905,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

28,519,383.44 26,935,000.00 27,905,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน 27,428,759.31 25,000,000.00 26,000,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

27,428,759.31 25,000,000.00 26,000,000.00

รวม 56,442,608.29 52,600,000.00 54,907,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยานรี
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

2. รายจาย

รายจาย
รายจายจริง
ป 2564

ประมาณการ
ป 2565

ประมาณการ
ป 2566

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 16,199,775.45 15,652,000.00 16,277,000.00

งบบุคลากร 12,811,097.36 15,087,000.00 14,209,300.00

งบดําเนินงาน 6,564,563.06 10,973,000.00 13,249,400.00

งบลงทุน 0.00 7,732,000.00 7,194,000.00

งบเงินอุดหนุน 2,479,560.00 3,126,000.00 3,947,300.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00

รวมจายจากงบประมาณ 38,054,995.87 52,600,000.00 54,907,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของ
องคการบริหารส่วนตําบลย่านรี

อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององคการบริหารส่วนตําบลย่านรี
อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ด้าน รวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,077,000

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 600,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 11,455,400

แผนงานสาธารณสุข 1,196,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,031,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 315,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,520,000

แผนงานการเกษตร 1,035,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 16,277,000

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 54,907,000



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องคการบริหารสวนตําบลยานรี

อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,277,000 16,277,000
    งบกลาง 16,277,000 16,277,000

หน้า : 1/8



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,621,000 1,813,000 8,434,000
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,982,500 0 1,982,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,638,500 1,813,000 6,451,500

งบดําเนินงาน 2,668,000 645,000 3,313,000
    คาตอบแทน 740,000 170,000 910,000

    คาใช้สอย 930,000 190,000 1,120,000

    คาวัสดุ 535,000 205,000 740,000

    คาสาธารณูปโภค 463,000 80,000 543,000

งบลงทุน 300,000 0 300,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 300,000 0 300,000

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000
    รายจายอื่น 30,000 0 30,000

รวม 9,619,000 2,458,000 12,077,000

หน้า : 2/8



แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

งานจราจร รวม

งบดําเนินงาน 580,000 20,000 600,000
    คาตอบแทน 100,000 0 100,000

    คาใช้สอย 380,000 0 380,000

    คาวัสดุ 100,000 20,000 120,000

รวม 580,000 20,000 600,000

หน้า : 3/8



แผนงานการศึกษา

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

รวม

งบบุคลากร 606,000 3,198,000 3,804,000
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 606,000 3,198,000 3,804,000

งบดําเนินงาน 683,000 4,028,400 4,711,400
    คาตอบแทน 238,000 0 238,000

    คาใช้สอย 280,000 2,006,400 2,286,400

    คาวัสดุ 165,000 1,875,000 2,040,000

    คาสาธารณูปโภค 0 147,000 147,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,940,000 2,940,000
    เงินอุดหนุน 0 2,940,000 2,940,000

รวม 1,289,000 10,166,400 11,455,400

หน้า : 4/8



แผนงานสาธารณสุข

งานงบ งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

งบดําเนินงาน 956,000 956,000
    คาตอบแทน 240,000 240,000

    คาใช้สอย 566,000 566,000

    คาวัสดุ 150,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000
    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

รวม 1,196,000 1,196,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

รวม

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

รวม 100,000 100,000

หน้า : 5/8



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา งานสวนสาธารณะ งานบําบัดน้ําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,971,300 0 0 0 1,971,300
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,971,300 0 0 0 1,971,300

งบดําเนินงาน 1,243,000 0 50,000 0 1,293,000
    คาตอบแทน 493,000 0 0 0 493,000

    คาใช้สอย 260,000 0 50,000 0 310,000

    คาวัสดุ 490,000 0 0 0 490,000

งบลงทุน 0 0 0 30,000 30,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 0 0 0 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน 0 737,300 0 0 737,300
    เงินอุดหนุน 0 737,300 0 0 737,300

รวม 3,214,300 737,300 50,000 30,000 4,031,600

หน้า : 6/8



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ งานส่งเสริมและสนับ
สนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000
    คาใช้สอย 300,000 300,000

รวม 300,000 300,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

งบดําเนินงาน 155,000 130,000 285,000
    คาใช้สอย 155,000 130,000 285,000

งบเงินอุดหนุน 0 30,000 30,000
    เงินอุดหนุน 0 30,000 30,000

รวม 155,000 160,000 315,000

หน้า : 7/8



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ งานก่อสร้าง รวม

งบดําเนินงาน 1,130,000 1,130,000
    คาใช้สอย 400,000 400,000

    คาวัสดุ 200,000 200,000

    คาสาธารณูปโภค 530,000 530,000

งบลงทุน 6,390,000 6,390,000
    คาครุภัณฑ 200,000 200,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 6,190,000 6,190,000

รวม 7,520,000 7,520,000
แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

รวม

งบดําเนินงาน 216,000 345,000 561,000
    คาใช้สอย 216,000 345,000 561,000

งบลงทุน 474,000 0 474,000
    คาที่ดินและสิ่งกอสร้าง 474,000 0 474,000

รวม 690,000 345,000 1,035,000

หน้า : 8/8







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566
องคการบริหารสวนตําบลยานรี

อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี
 

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

หมวดภาษีอากร
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 132.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00
     ภาษีบํารุงทองที่ 53,723.99 4,874.31 4,000.00 0.00 % 4,000.00
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 46,965.29 67,379.52 200,000.00 200.00 % 600,000.00
     ภาษีป้าย 12,362.00 16,363.00 15,000.00 6.67 % 16,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 113,183.28 88,616.83 219,000.00 620,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 7,763.00 25,109.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย 900.00 910.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

     คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00
     คาธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 1,200.00 800.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาปรับการผิดสัญญา 261,301.00 44,766.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00
     คาปรับอื่น ๆ 75,000.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

     คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

91,505.00 15,125.00 64,000.00 -21.88 % 50,000.00

     คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 786.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00
     คาใบอนุญาตอื่น ๆ 0.00 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 437,669.00 87,496.00 191,000.00 158,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
     ดอกเบี้ย 292,599.96 202,689.96 250,000.00 -20.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 292,599.96 202,689.96 250,000.00 200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
     เงินที่มีผูอุทิศให 0.00 15,662.00 0.00 100.00 % 1,000.00
     คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง 73,500.00 0.00 2,000.00 900.00 % 20,000.00
     คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500.00
     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 2,016.00 100,000.75 2,000.00 -25.00 % 1,500.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 75,516.00 115,662.75 4,000.00 23,000.00
หมวดรายได้จากทุน
     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร
     ภาษีรถยนต 766,248.69 767,539.06 750,000.00 0.00 % 750,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,495,325.60 10,684,882.46 9,500,000.00 5.26 % 10,000,000.00
     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 7,048,726.10 7,600,162.86 7,500,000.00 0.00 % 7,500,000.00
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 547,462.97 620,154.71 500,000.00 0.00 % 500,000.00
     ภาษีสรรพสามิต 7,256,358.60 7,671,777.86 7,200,000.00 4.17 % 7,500,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ
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     คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม 21,943.00 28,120.00 30,000.00 -16.67 % 25,000.00
     คาภาคหลวงแร 78,209.03 73,467.68 75,000.00 0.00 % 75,000.00
     คาภาคหลวงปิโตรเลียม 64,456.16 42,327.71 70,000.00 -28.57 % 50,000.00
     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

1,284,912.00 1,028,594.00 1,300,000.00 15.38 % 1,500,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 3,348.00 2,357.10 10,000.00 -50.00 % 5,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร 26,566,990.15 28,519,383.44 26,935,000.00 27,905,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
     เงินอุดหนุนทั่วไป 26,067,285.49 27,428,759.31 25,000,000.00 4.00 % 26,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน 26,067,285.49 27,428,759.31 25,000,000.00 26,000,000.00
รวมทุกหมวด 53,553,243.88 56,442,608.29 52,600,000.00 54,907,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยานรี

อําเภอกบินทรบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 54,907,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 620,000 บาท
ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 4,000 บาท

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 600,000 บาท

ภาษีป้าย จํานวน 16,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 158,000 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 20,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น

จํานวน 1,000 บาท

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน จํานวน 30,000 บาท

คาธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น จํานวน 1,000 บาท

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 50,000 บาท

คาปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ

จํานวน 50,000 บาท

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท

คาใบอนุญาตอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 23,000 บาท
เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน 1,000 บาท
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คาขายเอกสารการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 20,000 บาท

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500 บาท

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 1,500 บาท

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 27,905,000 บาท
ภาษีรถยนต จํานวน 750,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,000,000 บาท

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 7,500,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 500,000 บาท

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,500,000 บาท

คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยป่าไม จํานวน 25,000 บาท

คาภาคหลวงแร จํานวน 75,000 บาท

คาภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 50,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน

จํานวน 1,500,000 บาท

ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จํานวน 5,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน รวม 26,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,000,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

งบกลาง
งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 137,678 137,051 250,000 0 % 250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 20,000 0 % 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,999,800 9,368,600 9,675,200 4.18 % 10,080,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,220,000 3,232,600 3,320,000 -0.6 % 3,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 51,500 48,000 50,000 32 % 66,000

เงินสํารองจาย 1,744,774 2,410,237.45 1,551,830 -35.56 % 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)

0 0 552,000 4.74 % 578,140

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0 0 10,000 3,628.6 % 372,860

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบล
ยานรี

210,000 210,000 200,000 0 % 200,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารสวนตําบลยานรี

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

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

0 216,045 220,000 0 % 220,000

ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 6,459 6,922 20,000 0 % 20,000

รายจายตามข้อผูกพันตามสัญญาเชาที่
ธรณีสงฆ์วัดตรอกปลาไหล

0 0 0 100 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.)

288,879.95 570,320 0 0 % 0

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมงบกลาง 14,659,090.95 16,199,775.45 16,029,030 16,277,000
รวมงบกลาง 14,659,090.95 16,199,775.45 16,029,030 16,277,000
รวมงบกลาง 14,659,090.95 16,199,775.45 16,029,030 16,277,000

รวมแผนงานงบกลาง 14,659,090.95 16,199,775.45 16,029,030 16,277,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองสวนท้อง
ถิ่น

532,080 532,080 540,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 0 100 % 540,000

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 45,600 45,600 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 50,000 0 % 50,000

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารสวนตําบล

90,720 90,720 91,000 0 % 91,000

คาตอบแทนประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น

2,215,531.04 2,249,160 1,555,400 -19.54 % 1,251,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,929,531.04 2,963,160 2,286,400 1,982,500
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 2,180,590 2,431,200 2,455,000 13.1 % 2,776,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

7,000 0 24,000 -33.33 % 16,000

เงินประจําตําแหนง 119,000 126,000 126,000 0 % 126,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 1,053,048 1,351,282.46 1,490,000 4.03 % 1,550,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 81,226.66 107,558.8 106,000 -18.87 % 86,000

เงินอื่น ๆ 70,000 84,000 84,000 0 % 84,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,510,864.66 4,100,041.26 4,285,000 4,638,500
รวมงบบุคลากร 6,440,395.7 7,063,201.26 6,571,400 6,621,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 450,000 0 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 82,540 42,000 -4.76 % 40,000

คาเชาบ้าน 133,200 168,000 200,000 0 % 200,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 45,000 11.11 % 50,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 163,031 275,819 742,000 740,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 361,056 36,760 250,000 0 % 250,000

คาเชาที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์วัดตรอกปลาไหล 0 0 60,000 0 % 60,000

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถาน
ที่ราชการ

0 14,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 6,450 11,725 35,000 -14.29 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสตางๆ

25,290 14,005 80,000 0 % 80,000

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 151,016 116,468 200,000 0 % 200,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 0 0 383,170 -86.95 % 50,000

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 0 0 20,000 -50 % 10,000

รายจายเพื่อบํารุง ดูแลรักษา ที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

22,960 0 50,000 0 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 188,045.55 123,159.1 200,000 0 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 754,817.55 316,117.1 1,278,170 930,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 151,530 199,339.95 200,000 0 % 200,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 28,149 24,852 50,000 20 % 60,000

วัสดุกอสร้าง 0 760 5,000 100 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 2,400 6,000 66.67 % 10,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 112,285.6 115,052.7 160,000 25 % 200,000

วัสดุการเกษตร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,780 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 313,744.6 342,404.65 446,000 535,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 152,679.65 167,764.97 180,000 11.11 % 200,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 0 0 0 100 % 50,000

คาบริการโทรศัพท์ 2,075.8 2,627.92 5,000 -40 % 3,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 174,749.19 224,539.22 200,000 0 % 200,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 30,000 -66.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 329,504.64 394,932.11 415,000 463,000
รวมงบดําเนินงาน 1,561,097.79 1,329,272.86 2,881,170 2,668,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร สําหรับนายก
องค์การบริหารสวนตําบลยานรี

0 0 13,900 -100 % 0

คาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร สําหรับรองนายก
องค์การบริหารสวนตําบลยานรี 

0 0 11,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น 0 0 14,000 -100 % 0

คาจัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

คาจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร สําหรับนายกองค์การ
บริหารสวนตําบลยานรี

0 0 19,900 -100 % 0

คาจัดซื้อโต๊ะผู้บริหาร สําหรับรองนายก
องค์การบริหารสวนตําบลยานรี

0 0 25,800 -100 % 0

จัดหาซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 100,000 0 0 0 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์ สําหรับเจ้าหน้าที่ 0 0 11,000 -100 % 0

ปมน้ํา (เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงสําหรับฉีดทํา
ความสะอาด)

0 0 4,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครื่องเจียหรือตัด 0 0 2,000 -100 % 0

เครื่องเชื่อมโลหะ 0 0 6,500 -100 % 0

เครื่องเป่าลม 0 0 2,000 -100 % 0

เครื่องสําหรับดูดบู๊ชและลูกปน 0 0 3,500 -100 % 0

สวานไฟฟ้า 0 0 4,500 -100 % 0

สวานไฟฟ้า (ไร้สาย) 0 0 3,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

คาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 16,000 0 0 0 % 0

คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที่ 1 *(จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 19 
นิ้ว)

0 0 44,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 160,300 0 166,100 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลยานรี

0 0 7,000,000 -100 % 0

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) 
โครงการกอสร้างที่ทําการองค์การบริหาร
สวนตําบลยานรี และโครงการกอสร้างอื่น 
ของ อบต.ยานรี

0 0 500,000 -40 % 300,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 7,500,000 300,000
รวมงบลงทุน 160,300 0 7,666,100 300,000

งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

รวมงานบริหารทั่วไป 8,161,793.49 8,392,474.12 17,148,670 9,619,000
งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 683,408.7 401,680 570,000 5.26 % 600,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

17,692.8 14,600 6,000 300 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 35,000 0 20,000 0 % 20,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 264,660 277,920 293,000 5.8 % 310,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 508,440 678,208.96 802,000 3.49 % 830,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,000 28,913.28 38,000 -23.68 % 29,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,527,201.5 1,401,322.24 1,729,000 1,813,000
รวมงบบุคลากร 1,527,201.5 1,401,322.24 1,729,000 1,813,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

19,500 0 50,000 160 % 130,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 233.33 % 10,000

คาเชาบ้าน 30,000 0 36,000 -72.22 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 63,900 6,300 109,000 170,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 100,480 56,410 35,000 0 % 35,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายโครงการจัดทําแผนที่ภาษี  พัสดุ  
และทรัพย์สิน

9,000 0 0 0 % 0

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 33,336 42,408 65,000 0 % 65,000

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
และปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

0 0 30,000 66.67 % 50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 2,318.51 22,115.74 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 145,134.51 120,933.74 170,000 190,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 52,635.85 71,025 80,000 0 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 20,000 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 26,570 33,260 55,000 -27.27 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 2,400 5,100 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,420 19,620 20,000 75 % 35,000

รวมค่าวัสดุ 100,025.85 129,005 185,000 205,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาบริการไปรษณีย์ 53,697 63,305 80,000 0 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 53,697 63,305 80,000 80,000
รวมงบดําเนินงาน 362,757.36 319,543.74 544,000 645,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสําหรับงาน
ประมวลผล

22,000 0 22,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ๊นท์เตอร์) 0 0 10,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 6,300 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,300 0 32,000 0
รวมงบลงทุน 28,300 0 32,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,918,258.86 1,720,865.98 2,305,000 2,458,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,080,052.35 10,113,340.1 19,453,670 12,077,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

17,900 126,100 100,000 0 % 100,000

รวมค่าตอบแทน 17,900 126,100 100,000 100,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการคนงานประจํารถบรรทุกน้ํา 0 27,000 0 0 % 0

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปใหม

10,720 7,720 10,000 0 % 10,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์

0 7,720 10,000 0 % 10,000

โครงการฝกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ

0 106,670 0 0 % 0

โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. 0 0 0 100 % 220,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการฝกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

0 0 40,000 -100 % 0

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 10,720 149,110 100,000 380,000
ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแตงกาย 0 0 40,000 25 % 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุอื่น 0 29,615 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 29,615 100,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 28,620 304,825 300,000 580,000

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28,620 304,825 300,000 580,000
งานจราจร

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 20,000

รวมงานจราจร 0 0 0 20,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 28,620 304,825 300,000 600,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 192,360 211,440 400,000 0 % 400,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 0 100 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 0 0 0 100 % 20,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 0 102,387.16 144,000 4.17 % 150,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 15,892.24 17,000 -29.41 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 192,360 329,719.4 561,000 606,000
รวมงบบุคลากร 192,360 329,719.4 561,000 606,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 50,000 300 % 200,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 6,000 -50 % 3,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 20,000 75 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 0 11,400 76,000 238,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

ค่าใช้สอย
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,800 1,010 15,000 0 % 15,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 50,502 39,366 80,000 0 % 80,000

02.โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 102,750 0 0 100 % 100,000

03.โครงการเปิดโลกกว้างศึกษาแหลงเรียนรู้
เด็กปฐมวัย

35,590 0 0 0 % 0

06.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทาง
การศึกษาของ อบต.ยานรี

0 0 33,000 -24.24 % 25,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 24,850 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 190,642 65,226 188,000 280,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,433 95,720 70,000 42.86 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,760 1,440 78,000 -35.9 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 49,193 97,160 163,000 165,000
รวมงบดําเนินงาน 239,835 173,786 427,000 683,000

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  11:56 หน้า : 15/40



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะทํางานสําหรับสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,000 บาท

0 0 6,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครื่องวัดอุณหภูมิรางกายระบบอินฟราเรด 13,650 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไมน้อยกวา 
19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท

0 0 44,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดํา จํานวน 8 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 10,000 บาท

0 0 80,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 13,650 0 130,000 0
รวมงบลงทุน 13,650 0 130,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 445,845 503,505.4 1,118,000 1,289,000
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 1,058,880 1,134,000 1,220,000 6.56 % 1,300,000

เงินวิทยฐานะ 42,000 42,000 95,000 0 % 95,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 816,720 1,310,062.78 1,622,000 2.34 % 1,660,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 80,100 122,289.68 147,000 -2.72 % 143,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,997,700 2,608,352.46 3,084,000 3,198,000
รวมงบบุคลากร 1,997,700 2,608,352.46 3,084,000 3,198,000

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 7,400 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 7,400 0 0 0
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 648,000 251,000 300,000 0 % 300,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

1. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหาร
สถานศึกษา

986,720 916,720 1,277,000 6.22 % 1,356,400
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 118,887.76 0 200,000 75 % 350,000

รวมค่าใช้สอย 1,753,607.76 1,167,720 1,777,000 2,006,400
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 44,724 0 0 0 % 0

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,020 0 0 100 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 79,874 99,170 1,710,000 5.26 % 1,800,000

คาอาหารเสริม (นม) 1,195,502.2 1,095,989.8 0 0 % 0

วัสดุกอสร้าง 3,524 0 0 100 % 10,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 100 % 50,000

วัสดุการเกษตร 9,945 0 7,000 -28.57 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,120 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,352,709.2 1,195,159.8 1,717,000 1,875,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 44,545.13 42,653.16 65,000 0 % 65,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 7,975.73 8,463.02 15,000 100 % 30,000

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 41,665.8 51,754.12 52,000 0 % 52,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 94,186.66 102,870.3 132,000 147,000
รวมงบดําเนินงาน 3,207,903.62 2,465,750.1 3,626,000 4,028,400
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,371,840 2,479,560 2,856,000 2.94 % 2,940,000

รวมเงินอุดหนุน 2,371,840 2,479,560 2,856,000 2,940,000
รวมงบเงินอุดหนุน 2,371,840 2,479,560 2,856,000 2,940,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7,577,443.62 7,553,662.56 9,566,000 10,166,400
รวมแผนงานการศึกษา 8,023,288.62 8,057,167.96 10,684,000 11,455,400

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

0 0 200,000 20 % 240,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 200,000 240,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

27,000 33,000 35,000 0 % 35,000
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โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี

18,000 0 21,000 0 % 21,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000

โครงการ การควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธรฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 1

7,410 0 0 0 % 0

โครงการ การควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธรฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 10

7,410 0 0 0 % 0

โครงการ การควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธรฯ สยามบรมราชกุมารี หมูที่ 5

7,410 0 0 0 % 0

โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย 0 0 9,000 -100 % 0
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โครงการบําบัดน้ําเสียในแมน้ําพระปรง 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 79,968 106,914 110,000 9.09 % 120,000

โครงการรณรงค์และสงเสริมการจัดทําถัง
ขยะเปยกลดโลกร้อน

0 0 324,800 0.06 % 325,000

โครงการสงเสริมคนพิการออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยใช้ยางยืด 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการสงเสริมผู้สูงอายุออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพโดยใช้ยางยืด

0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 147,198 139,914 554,800 566,000
ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 147,900 199,700 23,500 538.3 % 150,000

รวมค่าวัสดุ 147,900 199,700 23,500 150,000
รวมงบดําเนินงาน 295,098 339,614 778,300 956,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

01. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000
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02. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

03. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

04. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

05. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

06. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

07. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

08. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000
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09. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9  
เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
10  เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

11. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
11  เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

12. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
12  เพื่อดําเนินการตามโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 240,000 240,000
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 240,000 240,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 295,098 339,614 1,018,300 1,196,000
รวมแผนงานสาธารณสุข 295,098 339,614 1,018,300 1,196,000
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้
ประสบปญหาทางสังคม ครอบครัวผู้ประสบ
ปญหาความเดือดร้อน

0 0 130,000 -23.08 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 130,000 100,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 130,000 100,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 130,000 100,000
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 130,000 100,000

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น 961,980 666,942.6 815,000 16.56 % 950,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวน
ท้องถิ่น

0 0 48,000 -50 % 24,000

เงินประจําตําแหนง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง 517,320 637,467.16 812,000 8.93 % 884,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง 58,320 62,092.24 80,000 -11.5 % 70,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,579,620 1,408,502 1,797,000 1,971,300
รวมงบบุคลากร 1,579,620 1,408,502 1,797,000 1,971,300

งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก
องค์กรปกครองสวนท้องถิ่น

393,500 486,600 450,000 0 % 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000

คาเชาบ้าน 57,600 4,800 82,000 -87.8 % 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา

0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 456,900 496,200 565,000 493,000
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,200 125,467 140,000 0 % 140,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ 2,696 0 20,000 0 % 20,000
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม 32,293 40,444 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 36,189 165,911 260,000 260,000
ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 139,840 219,410 150,000 0 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 26,000 61,754 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 66,200 91,700 110,000 -9.09 % 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 140,400 48,000 140,000 0 % 140,000

รวมค่าวัสดุ 372,440 420,864 500,000 490,000
รวมงบดําเนินงาน 865,529 1,082,975 1,325,000 1,243,000

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

เครื่องพิมพ์แบบฉีกหมึก (Inkjet Printer) 6,300 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)

8,600 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,900 0 0 0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายทอเมนประปาจากฝ่งตรง
ข้ามบ้านนางประนอม นาแรมงาม หมูที่ 1

25,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายใน
หมูบ้านทาทองดํา หมูที่ 2  

195,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสาย
บ้านเขาด้วน หมูที่ 9

150,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสาย
และหอกระจายขาว บ้านเขาจาน หมูที่ 10

200,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งและปรับปรุงเสียงตามสาย
และหอกระจายขาว บ้านเขาด้วน หมูที่ 9

99,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบ้าน 
บ้านไผรส หมูที่ 3

156,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายภายในหมูบ้าน 
บ้านยานรี หมูที่ 5

215,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งเสียงตามสายรอบหมูบ้าน 
หมูที่ 8

400,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงทอเมนต์ประปาภายในหมู
บ้านหนองปรือจากโรงเรียนบ้านหนองปรือ
ถึงสามแยกบ้านหนองโนนเจริญ หมูที่ 8 

494,000 0 0 0 % 0

โครงการเปลี่ยนทอเมนประปาภายในหมู
บ้าน หมูที่ 4 

500,000 0 0 0 % 0
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โครงการวางทอขยายเขตระบบประปาคุ้ม
บ้านคลองนางลิง บ้านเขาด้วน หมูที่ 9

170,000 0 0 0 % 0

คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ
สร้าง

คาจ้างออกแบบ 191,460 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,795,460 0 0 0
รวมงบลงทุน 2,810,360 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,255,509 2,491,477 3,122,000 3,214,300
งานไฟฟ้าและประปา

งบดําเนินงาน
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 199,886 0 200,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 199,886 0 200,000 0
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 478,173.91 423,036.36 530,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 478,173.91 423,036.36 530,000 0
รวมงบดําเนินงาน 678,059.91 423,036.36 730,000 0
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรี โครงการขยายเขตสายดับพร้อม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ปากทางเข้า
บ้านโคกสวาง หมูที่ 7

0 0 0 100 % 177,300

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรี โครงการขยายเขตสายดับพร้อม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 8

0 0 0 100 % 560,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 737,300
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 737,300

รวมงานไฟฟ้าและประปา 678,059.91 423,036.36 730,000 737,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 50,000 0 % 50,000

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

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 50,000 50,000
งานบําบัดน้ําเสีย

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยนายนาค จง
จันทรา หมูที่ 2

0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 30,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 30,000

รวมงานบําบัดน้ําเสีย 0 0 0 30,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,933,568.91 2,914,513.36 3,902,000 4,031,600

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 28 
กรกฎาคม

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง และวันแมแหงชาติ 12 
สิงหาคม

0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปญหายาเสพติด 
กรณี อบต. ดําเนินการเอง

0 0 25,000 -100 % 0

โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วป้องกัน
ยาเสพติด

0 0 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการสงเสริมกลุมสตรีแมบ้านการทําไม้
กวาดดอกหญ้า

29,170 0 0 0 % 0

โครงการสงเสริมกลุมสตรีแมบ้านการทํา
แหนมเห็ด

0 0 0 100 % 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับกลุมผู้สูงอายุ 
การทํากล้วยฉาบ-เผือกฉาบ-มันฉาบ

0 0 35,000 -100 % 0

โครงการสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ในการตอต้านการทุจริต

0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 29,170 0 290,000 300,000
รวมงบดําเนินงาน 29,170 0 290,000 300,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 29,170 0 290,000 300,000
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 29,170 0 290,000 300,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดและเอดส์

214,350 0 20,000 650 % 150,000

02.คาใช้จายในการรวมกิจกรรมการแขงขัน
กีฬาประเภทตางๆ

0 0 5,000 0 % 5,000

03.โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตําบลยานรี

48,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 262,350 0 25,000 155,000
รวมงบดําเนินงาน 262,350 0 25,000 155,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 262,350 0 25,000 155,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

01.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ภายในตําบลยานรี

0 0 0 100 % 50,000

02.โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา 20,395 17,760 30,000 66.67 % 50,000

03.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 59,925 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 80,320 17,760 30,000 130,000
รวมงบดําเนินงาน 80,320 17,760 30,000 130,000

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา 0 0 30,000 0 % 30,000

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 80,320 17,760 60,000 160,000
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 342,670 17,760 85,000 315,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการเกรดถนนภายในเขตองค์การ
บริหารสวนตําบลยานรี

0 0 100,000 0 % 100,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 0 0 300,000 0 % 300,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 400,000 400,000
ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 200,000
ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 0 0 0 100 % 530,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 530,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 400,000 1,130,000
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งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์และรวม
ถึงที่รับถายโอนฯ

0 0 200,000 0 % 200,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 200,000 200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบุญยัง เงินเต็ม หมูที่ 10

0 0 0 100 % 257,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมเชื้อ สีด้วง (ตอจากของ
เดิม) หมูที่ 2

0 0 0 100 % 500,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายใหม - หน้าบ้านนายสมชาย 
ดวงจันทร์คล้อย หมูที่ 9

0 0 0 100 % 365,000

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงขวาง – บ้านคลองกันไฟ หมูที่ 
11

0 0 0 100 % 373,000

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยนายบุญ
ลือ, นางนิมนต์ และนายสนั่น หมูที่ 1

0 0 0 100 % 500,000
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โครงการกอสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนาย
สัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมูที่ 10

0 0 0 100 % 217,000

โครงการกอสร้างศาลาพักริมทาง บริเวณ
แยกบ้านโนนใหม หมูที่ 7

0 0 0 100 % 103,000

โครงการกอสร้างศาลาพักริมทาง หมูที่ 11 0 0 0 100 % 103,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านเขาจาน-บ้านซําเม็ก หมูที่ 10

485,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านดงขวาง-บ้านชําใหญ หมูที่ 11

489,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านหนองเอ็นอู้-คลองมวง หมูที่ 12

506,999 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก
บ้านโคกสวาง-บ้านหนองผักไหม หมูที่ 7

489,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยนานาย
มานะ ทองบุญมา หมูที่ 1

170,000 0 0 0 % 0

โครงการกอสร้างระบบประปาบ้านเขาด้วน 
หมูที่ 9

0 0 0 100 % 665,000

โครงการซอมแซมถนนสายบ้านทาทอง
ดํา-บ้านคลองมวง หมูที่ 2

223,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวถนนสายบ้าน
เขาด้วน – รพ.สต.บ้านเขาด้วน หมูที่ 9

0 0 0 100 % 117,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล์ จากบ้าน
นายอุดม ถึง สหกรณ์ประจันตคาม หมูที่ 6

0 0 0 100 % 500,000

โครงการเสริมขยายถนนลูกรังซอยบ้านนาย
ละมัย แสงทอง หมูที่ 5

330,000 0 0 0 % 0

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลอง
แสง - บ้านโปรงคาง หมูที่ 4

0 0 0 100 % 500,000

โครงการขยายถนนลูกรัง สายคุ้มบ้านโคก
โปรง – คุ้มบ้านบุนอก หมูที่ 5

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลอง
เจ้าแรงพร้อมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 3

0 0 0 100 % 500,000

โครงการปรับปรุงทอเมนประปา คุ้มบ้าน
คลองแสง,คุ้มบ้านอางเตย,คุ้มบ้านอาง
หิน,คุ้มบ้านโนนคล้อ หมูที่ 4

0 0 0 100 % 490,000

โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านเขา
ดิน หมูที่ 12

0 0 0 100 % 500,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,692,999 0 0 6,190,000
รวมงบลงทุน 2,692,999 0 200,000 6,390,000

รวมงานก่อสร้าง 2,692,999 0 600,000 7,520,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,692,999 0 600,000 7,520,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานประจําสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า

0 0 0 100 % 216,000

จ้างเหมาบริการพนักงานประจําสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้าบ้านทาทองดํา

0 108,000 108,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 108,000 108,000 216,000
รวมงบดําเนินงาน 0 108,000 108,000 216,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกสระใหญบ้านโคกสวาง หมู
ที่ 7

0 0 0 100 % 474,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 474,000
รวมงบลงทุน 0 0 0 474,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 108,000 108,000 690,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมูที่ 3 0 0 0 100 % 250,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

0 0 0 100 % 35,000

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระ
บรมราชชนนีพันปหลวง

0 0 0 100 % 35,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาแผนดิน 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 345,000
รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 345,000

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 0 0 0 345,000
รวมแผนงานการเกษตร 0 108,000 108,000 1,035,000

รวมทุกแผนงาน 42,084,557.83 38,054,995.87 52,600,000 54,907,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลยานรี

อําเภอกบินทรบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 54,907,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 16,277,000 บาท
งบกลาง รวม 16,277,000 บาท

งบกลาง รวม 16,277,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท

- เพื่อสงเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า
ของคาจ้าง ให้แกสํานักงานประกันสังคม 
1.พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1620  ลว. 22 เม.ย.62
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง ตาม
กฎหมายกําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65 

วันที่พิมพ : 7/9/2565  11:56:26 หน้า : 1/81



เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,080,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง
ชีพ  โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า 100 ลําดับที่ 2
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลว. 6 ก.ค.64
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65 

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 3,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเบี้ยความพิการ  ให้กับผู้พิการที่มีสิทธิ โดยจาย
อัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการให้คนพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลว. 6 ก.ค. 64
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65 
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า 100 ลําดับที่ 1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 66,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ตามที่มีสิทธิได้รับเป็นราย
เดือน
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการสงเคราะหเพื่อการยัง
ชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม
เติม 
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430  ลว. 6 ก.ค. 64
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65  
4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้า 100 ลําดับที่ 3

วันที่พิมพ : 7/9/2565  11:56:26 หน้า : 2/81



เงินสํารองจาย จํานวน 1,000,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินสํารองจาย ดังนี้
    1. ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นต้น  ทุกชนิด
    2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณฝุ่นละอองขนาด
เล็ก PM2.5 
    3. การป้องกันและระงับโรคติดตอ เชน การป้องกันและระงับ
โรค ติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น  ฯลฯ
เป็นตามระเบียบ ดังนี้
1. พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0533 ลว.  27 มค.63
4. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120 ลว. 9 เม.ย. 63
5. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343 ลว. 22 เม.ย. 64
6. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1375 ลว. 8 พ.ค. 63
7 หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 372,860 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือน
หรือบําเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจํา เป็นไปตาม
1.หนังสือ ที่ มท  0291.3/ว 1514  ลว. 23 ก.พ. 53
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 578,140 บาท

- เพื่อสมทบกองทุน บําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น  
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
2. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1430 ลว. 6 ก.ค. 64
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลยานรี จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลยานรี 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการตั้งงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมกองทุน พ.ศ
.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลยานรี 
- เป็นไปตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
หรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65

ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจ้าง (เงินทดแทน
กรณีพนักงานจ้างบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงาน) ตาม
กฎหมายกําหนด   - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลว. 24 ธ.ค.61 
หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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รายจายตามข้อผูกพันตามสัญญาเชาที่ธรณีสงฆวัดตรอกปลาไหล จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามข้อผูกพัน ตามสัญญาเชาที่ดินวัดตรอก
ปลาไหล จังหวัดปราจีนบุรี  (ระยะเวลาเชา 20 ปี ตั้งแตวันที่ 1
 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2584)  สัญญาเชา
ที่ดิน  สัญญาที่ 1/2565 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  ข้อ 6  ผู้
เชาตกลงเป็นผู้ชําระคาธรรมเนียมตางๆ ในการจดทะเบียนการ
เชา คาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบํารุงท้องที่ หรือภาษีอื่น
ใดๆ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใช้จายตางๆ ซึ่งรัฐบาลเทศบาล
หรือองคการบริหารอื่นใดเรียกเก็บจากที่ดินที่เชาตามสัญญานี้ ไม
วาจะใช้บังคับอยูในขณะนี้ หรือหากมีใช้บังคับตอไปภายหน้าแทน
ผู้ให้เชา เป็นอีกสวนหนึ่งตางหากจากคาเชาด้วย โดยต้องชําระให้
แกผู้ให้เชาภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแตวันได้รับแจ้งจากผู้ให้เชา
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
2.มติมหาเถระสมาคม ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 30
 มีนาคม 2565

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้าราชการ/พนักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษให้กับ พนักงานสวนตําบล ที่ถึง
แกความตาย  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
2. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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เงินชวยคาทําศพพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษให้กับพนักงานจ้าง ที่ถึงแกความ
ตาย  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 90
 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560
2. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65

เงินชวยคาทําศพลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษให้กับ ลูกจ้าง ที่ถึงแกความตาย
- เป็นไปตาม  1.หนังสือ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 90 ลว. 25 ธ.ค.60
2. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการจายเงินชวย
พิเศษ กรณีพนักงานสวนตําบล ผู้รับบํานาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้างถึงแกความตาย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3. พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ 
และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 9,619,000 บาท

งบบุคลากร รวม 6,621,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,982,500 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 540,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลและเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เป็นไปตาม
ระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พ
.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบล และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ป็นไปตาม
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลฯ พ
.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 91,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก เดือนละ 7,560
 บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทน
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบลฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,251,500 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ประธานสภาฯ รองประธาน
สภาฯ สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบลฯ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,638,500 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,776,500 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ประจําสํานักงาน
ปลัด ตามกรอบอัตราตําแหนงที่กําหนดไว้ในแผนอัตรากําลัง 
3 ปี ที่ปฏิบัติราชการตามมติ ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 16,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และ หัวหน้าสํานักปลัด  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีน เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  ลงวันที่ 
18 กันยายน พ.ศ. 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,550,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทน พนักงานจ้าง ประจําสํานักปลัด ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี  ที่ปฏิบัติราชการตามมติ ก.อบต.จังหวัด
ปราจีนบุรี  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558 
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 86,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้าง
ประจําสํานักปลัด เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 

เงินอื่น ๆ จํานวน 84,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นให้กับพนักงานสวน
ตําบล (ตําแหนงปลัดอบต.) ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548
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งบดําเนินงาน รวม 2,668,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 740,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

1.คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก อปท. ตามที่
ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
2.คาตอบแทนสําหรับการปฏิบัติงานประจําศูนยประสานงานการ
เลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนตําบล  - เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2.หนังสือ กกต. ดวนที่สุด ลต 0014/7536 ลว. 9 ก.ค. 64
3.หนังสือ กกต. ดวนที่สุด ลต 0014/ว 953 ลง. 9 ก.ค.64
4.หนังสือ กกต.ปราจีนบุรี ที่ ลต(ปจ) 0002/ว 87 ลว. 27 ก.ค.64
5.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติหน้าที่
อื่นๆ ประจําสํานักปลัด  เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจาย
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559          

คาเชาบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ประจําสํานักปลัด เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59 
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ค่าใช้สอย รวม 930,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาเชาที่ดิน ที่ธรณีสงฆวัดตรอกปลาไหล จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเชาที่ดิน ที่ธรณีสงฆของวัดตรอกปลาไหล (คาเชา
ปีที่ 2) การเชาที่ดิน จํานวน 20 ไร ระยะเวลาเชา 20 ปี (ปีงบ
ประมาณ)  เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2584
  อัตราคาเชา 5 ปีแรก ปีละ 60,000 บาท และปรับอัตราคาเชา
เพิ่มขึ้น 35 % ทุกๆ 5 ปี  เพื่อใช้เป็นสถานที่กอสร้างอาคารที่ทํา
การองคการบริหารสวนตําบลยานรี และใช้ประโยชนใน
งานราชการอื่น ของ อบต.ยานรี
ตามระเบียบฯ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ข้อ 37 (4) ให้กอหนี้ผูกพันได้ไม
เกินสามปีงบประมาณ  ***ได้รับอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ  โดยผู้วาราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ตามหนังสืออําเภอ
กบินทรบุรี ที่ ปจ 0023.8/1768 ลว. 20 มิ.ย.65 และหนังสือ
จังหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.5/6278 ลว. 15 มิ.ย.65         
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รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

- เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ สิ่งกอสร้างอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น
-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาประกันภัยทรัพยสิน/ประกันภัยรถ
ยนต ของ อบต.ยานรี คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 63 
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
4.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
5.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- เพื่อจายเป็น
    1. คารับรอง ในการจัดประชุมราชการตางๆ ภายในหนวยงาน
ประจําเดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ อบต.ยานรี  การประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุม
ประชาคม  การประชุมระหวาง อบต.ยานรี กับ อปท. อื่นหรือกับ
สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน  การประชุมกรณีอื่น
ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ของ อบต.ยานรี  ฯลฯ
    2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  สําหรับกรณีหนวย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมฯ  หรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว  การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาคให้กับ อบต.ยานรี  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563  
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65     

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสตางๆ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดงานกิจกรรม พิธีการวันสําคัญ
ตางๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญ ฯลฯ
- เพื่อจายเป็นคาตกแตง ประดับ ทิวธง โคมไฟ ไม้ประดับ ฯลฯ
 บริเวณที่ทําการ อบต.ยานรี
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ  คาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบฯ วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
2. ระเบียบฯ วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 61

คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการเลือกตั้ง ตามที่คณะ
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด ทุกกรณี  การประชาสัมพันธ การ
รณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การจัดสถานที่ คาวัสดุ อุปกรณ เอกสารและสิ่งพิมพ  คาจัดฝึก
อบรมฯ รวมถึงคาใช้จายในการป้องกันโรคระบาด เชน คาวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย กรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา 2019
 (โรคโควิด-19) และคาใช้จายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือก
ตั้ง ฯลฯ 
1.หนังสือ กกต.ปราจีนบุรี ที่ ลต(ปจ) 0002/ว 87 ลว. 27 ก.ค.64

โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวาง คา
วัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณที่ใช้ในการฝึกอบรม คาป้าย
โครงการ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จาย
ในการฝึกอบรม และเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ
.ศ.2557 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
. 2566 - 2570)  หน้า 102 ลําดับที่ 2
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รายจายเพื่อบํารุง ดูแลรักษา ที่ดินสาธารณประโยชน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรังวัดสอบเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชน  เชน คาจ้างคนงานรังวัด คาธรรมเนียมการรังวัด คา
หลักเขตที่ดิน และคาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราช
บัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542      

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ให้เบิกจายจากคาใช้
สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสิน ให้เบิกจายจาก
คาวัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

ค่าวัสดุ รวม 535,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงาน สํานักปลัด รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ
ขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่ง
ของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สํานักปลัด รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอ
ไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบ้านงานครัว รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน ไม้กวาด แปรง แก้วน้ํา ฯลฯ รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็น
ต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม
ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน จอบ คีม ฆ้อน ฯลฯ  รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยาง
ใน ไขควง ประแจ ฯลฯ และวัสดุอุปกรณประกอบและ
อะไหล รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น สําหรับใช้ใน
งานราชการ อบต.ยานรี เชน แก็สหุงต้ม น้ํามันเชื้อเพลิง  น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันหลอลื่น น้ํามันจารบี น้ํามันเกียร ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวัน
ที่ 9 เมษายน 2561
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น เชน ปุ๋ย พันธุพืชรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจาย
เพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัด
หาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  รายจายเพื่อ
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจายเพื่อจัดหา
สิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขน
สง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน เมาส คียบอรด ตลับหมึก ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไป
นี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 463,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

  - เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ฯลฯ  เป็น
ไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาน้ําประปาสวนภูมิภาค  สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

คาบริการโทรศัพท จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใช้บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คา
บํารุงรักษาสาย ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลว. 15 ก.ย. 59 
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อ
สาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอิน
เทอรเน็ตรวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเค
เบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ
รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อมกัน เชน คาบริการ คาภาษี  เป็น
ต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลว. 15 ก.ย.59
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็ปไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
 (ระบบ CLOUD,HOSTING) เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม คาบริการระบบงานสารบัญอิเล็ค
ทรอนิกส ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1814 ลว. 15 ก.ย. 59
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 300,000 บาท
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K) โครงการกอสร้างที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลยานรี และโครงการกอสร้างอื่น ของ อบต
.ยานรี

จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชดเชยสิ่งกอสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (คา K) ของ อบต.ยานรี  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0407/ว 150 
ลว. 24 ส.ค.44 
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจายอื่น

คาจ้างดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 30,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 2,458,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,813,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,813,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 600,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในกองคลัง  ที่ปฏิบัติ
ราชการตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานกองคลัง 
-เป็นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

เงินประจําตําแหนง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีน เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 กันยายน พ.ศ. 2559
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คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 310,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจ้างประจําให้แกลูกจ้างประจํา ตําแหนง  นัก
วิชาการจัดเก็บรายได้ 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 830,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ที่ปฏิบัติราชการตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558 
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 29,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเพื่อการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างทั่ว
ไป  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ที่ปฏิบัติราชการตามมติ ก.อบต
. จังหวัดปราจีนบุรี
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
2.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 645,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 130,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก 
อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายและเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ใน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ เป็นไปตามระเบียบ ดัง
นี้
1. ระเบียบวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ใน
การปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ เป็นไปตามระเบียบ ดัง
นี้
1. ระเบียบวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบล (กองคลัง)  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค.59 
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 35,000 บาท

- เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ สิ่งกอสร้างอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น
-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาประกันภัยทรัพยสิน/ประกันภัยรถ
ยนต ของ อบต.ยานรี คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 63 
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
4.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
5.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ย
เลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ  คาลงทะเบียน
ตางๆ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบฯ วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2561
2. ระเบียบฯ วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1797 ลว. 2 เม.ย. 61

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทําและปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ของ อบต
.ยานรี  เชน คา   วิทยาการ คาอาหารกลางวัน อาหารวาง คาป้าย
โครงการ คาวัสดุอุปกรณ และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
ตองใช้ในการฝึกอบรม ฯลฯ  ตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 มิ.ย.65
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดัง
นี้                           
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานของกองคลัง ที่ใช้ในกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อให้ได้มา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวัน
ที่ 9 เมษายน 2561
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและจ้างเหมาจัดทําแผนป้ายผ้า แผนป้าย
ไม้ แผงประกาศ กระดาษโปสเตอร พูกัน สี แถบบันทึกภาพและ
เสียง ฯลฯ ที่จําเป็นในการปฏิบัติราชการ  เป็นไปตามระเบียบ ดัง
นี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไมยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สั้น เชน เมาส คียบอรด ตลับหมึก ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไป
นี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ ราย
จายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอหนวยหรือตอชุด
ไมเกิน 20,000 บาท รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่
ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย  คาติดตั้ง เป็นต้น 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 80,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนานัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร  คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1814 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินคาป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไป ให้
แก อปพร.ของ อบต.ยานรี ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคําสั่งจากผู้
บริหารท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ของ อปท.เกี่ยวกับงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย   เป็น
ไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม โดยตั้งจุดบริการ
ประชาชน  จํานวน 1 จุด เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาเครื่องดื่ม
และน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน คาเชาเต็นท คาติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว. 22 ก.ย.57
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลว. 9 มี.ค. 61 
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 5

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต โดยตั้งจุดบริการ
ประชาชน จํานวน 1 จุด เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ของประชาชน โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาป้าย คาเครื่องดื่ม
และน้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน คาเชาเต็นท คาติดตั้งไฟฟ้า
แสงสวาง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลว. 22 ก.ย.57
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 661 ลว. 9 มี.ค. 61 
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 6
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โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  เชน คา
เต็นท,โต๊ะ,เก้าอี้  คาตกแตงสถานที่ คาเครื่องเสียง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาป้ายโครงการ  คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาวัสดุอุปกรณและ
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2.พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้าที่ 98 ลําดับที่ 7

โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 220,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  เชน คา
เต็นท,โต๊ะ,เก้าอี้  คาตกแตงสถานที่ คาเครื่องเสียง คาสมนาคุณ
วิทยากร คาเอกสารประกอบการฝึกอบรม คาอาหาร คาอาหาร
วาง คาป้ายโครงการ  คาวัสดุอุปกรณและอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
  -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
5.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
6. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  หน้าที่ 97 ลําดับที่ 2
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินสําหรับงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จายจากคาใช้
สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซอม
แซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้                           
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องแตงกายและอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สําหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อป
พร. อาสาสมัครจราจร อาทิ ชุดเครื่องแบบพนักงานดับเพลิง
ชาย – หญิง (ชุดฝึก) ชุดปฏิบัติการกู้ภัย เสื้อจราจรสะท้อน
แสง สําหรับปฏิบัติงานด้านจราจร เสื้อกันฝนพร้อมแถบสะท้อน
แสง วัสดุและอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตาม
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายคาวัสดุเครื่อง
แตงกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
4.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง สําหรับเปลี่ยนถายถังเคมีดับ
เพลิงที่หมดอายุการใช้งาน จัดหาโฟมสําหรับดับเพลิง และวัสดุอื่น
ที่จําเป็นสําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุอื่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อใช้จายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอื่น  สําหรับใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64   
2.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน  ตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   
3.พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

งานจราจร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุจราจร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร  สําหรับใช้ในงานจราจรของ อบ
ต.ยานรี  เชน  สัญญาณไฟกระพริบ  สัญญาณฉุกเฉิน กรวย
จราจร แผนป้ายจราจร  ฯลฯ  
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657  ลว. 30 มิ.ย.65
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,289,000 บาท

งบบุคลากร รวม 606,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 606,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่ปฏิบัติ
ราชการตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี   
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลว. 30 ธ.ค. 58 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เงินประจําตําแหนง จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีน เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 กันยายน พ.ศ. 2559

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติราชการ
ตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี   เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี้ 
1) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/
ว 36 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติราชการ
ตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 683,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 238,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย และเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
และลูกจ้างประจําที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือการ
ศึกษาบุตร  -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
-หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลว. 9 ส.ค. 59

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

- เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ สิ่งกอสร้างอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น
-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาประกันภัยทรัพยสิน/ประกันภัยรถ
ยนต ของ อบต.ยานรี คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 63 
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
4.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
5.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็น
    1. คารับรอง ในการจัดประชุมราชการตางๆ ภายในหนวยงาน
ประจําเดือน ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะ
ทํางานตางๆ ที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งของ อบต.ยานรี  การประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น การประชุม
ประชาคม  การประชุมระหวาง อบต.ยานรี กับ อปท. อื่นหรือกับ
สวนราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน  การประชุมกรณีอื่น
ที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ ของ อบต.ยานรี  ฯลฯ
    2. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหาร  สําหรับกรณีหนวย
งานอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้าดูงานหรือเยี่ยมชมฯ  หรือกรณีการ
ตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว  การมอบเงินหรือสิ่ง
ของบริจาคให้กับ อบต.ยานรี  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562   
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้
จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างมีสิทธิเบิกที่ได้รับอนุญาต จากผู้มี
อํานาจให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
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02.โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน
เด็ก ประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
จ้างเหมาบริการตางๆ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 2873 ลว. 20 ธ.ค. 60 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 92 ลําดับที่ 1

06.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาของ อบต.ยานรี จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดฝึกอบรมพนักงานสวน
ตําบล พนักงานครู พนักงานจ้าง ในสังกัดกองการศึกษาฯ ดังนี้ คา
ใช้จายที่เกี่ยวกับการใช้และการตกแตงสถานที่ คาใช้จายในพิธี
เปิด – ปิด คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ   ผู้เข้ารับการฝึก
อบรม คาของสมนาคุณ  ในการดูงาน คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร ฯลฯ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 3

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ
ตางๆ  เชน ครุภัณฑสํานักงาน คอมพิวเตอร และครุภัณฑอื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63 
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน กระดาษ ตรายาง คลิป ฯลฯ รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง รักษา
ทรัพยสินให้สามารถ  ใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระ
พร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติด
ตั้ง เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจาย
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน เมมโมรี่การด กระเป๋าใสกล้อง
ถายรูป ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล เมาส แป้น
พิมพ ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถ ใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,166,400 บาท
งบบุคลากร รวม 3,198,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,198,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติราชการตาม
มติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 95,000 บาท

-เพื่อใช้ในการเบิกจายเงินคาวิทยฐานะ สําหรับผู้ที่ได้รับวิทยฐานะ
ที่ผู้มีอํานาจลงนามตามคําสั่งแตงตั้ง
-เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.4/ว 23 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,660,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพนักงานจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติราชการ
ตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี   
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 143,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติราชการ
ตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 4,028,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,006,400 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ 
คาจ้างแรงงาน   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 63
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

1. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,356,400 บาท

- เพื่อจายเป็น 
1. เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต
.ยานรี จํานวนเงิน 926,100 บาท
2. เงินสนับสนุนคาใช้จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวนเงิน 430,300 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก อปท
. พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 
2.ระเบียบฯ วาด้วยรายได้และการใช้จายเงินของสถานศึกษา
สังกัด อปท. พ.ศ. 2562
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว. 18 ก.ค. 65    
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย. 65
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 4
 และ ลําดับที่ 5  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 350,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
2. คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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ค่าวัสดุ รวม 1,875,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจายเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น เชน หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ
ไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,800,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย ดังนี้
     1.จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 บาท  รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ไม้กวาด แปรง ฯลฯ รวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้  รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง รักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น 
     2.คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อบต
.ยานรี  และคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
ตําบลยานรี   จํานวน 1,700,000 บาท  - เป็นไปตามระเบียบ ดัง
นี้                                                                            
                                                                              
                                                                              
                    
                                                                              
                                                                      
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว. 18 ก.ค. 65    
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 4 และ
ลําดับที่ 5  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 6
 และลําดับที่ 8
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง รายจายเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน ทอน้ําและอุปกรณประปา โถส้วม อาง
ล้างมือฯลฯ รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัด
แปลง ตอเติมหรือปรับปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน
การซอมแซมบํารุง รักษาทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คา
ภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็นต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน สําลี
และผ้าพันแผล ยาและเวชภัณฑ แอลกอฮอล ถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ชุดป้องกันเชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ฯลฯ 
เป็นตามระเบียบ ดังนี้
-หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาจัดซื้อวัสดุการเกษตร รายจายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น เชน สายยาง ตาขายดักสัตว ฯลฯ  รวมถึงราย
จายดังตอไปนี้ รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับ
ปรุงวัสดุ รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซอมแซมบํารุง รักษา
ทรัพยสินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รายจายที่ต้องชําระพร้อม
กับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เป็น
ต้น  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 147,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 65,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาไฟฟ้าสําหรับศูนยเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลยานรี จํานวน 6 ศูนย  รวมทั้งคาใช้จายคาไฟฟ้า
ที่เกิดจากข้อตกลงการให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ต.ค.60 
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย. 60 
3. หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว. 3 ส.ค. 60
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายคาน้ําประปาสําหรับศูนยเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลยานรี จํานวน 6 ศูนย  รวมทั้งคาใช้จาย
คานําประปา น้ําบาดาลที่เกิดจากข้อตกลงการให้ใช้อาคารสถานที่
ของโรงเรียน ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว 19 ต.ค. 60 
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย.60 
3. หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว 3 ส.ค.60
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 52,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จาย คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม คาใช้
จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอรเน็ต ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก (สังกัด อบต.ยานรี) จํานวน 6 ศูนย  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลว. 19 ต.ค.60 
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลว. 12 ก.ย.60 
3. หนังสือ ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลว. 3 ส.ค. 60
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,940,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จํานวน 2,940,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน สังกัด สพฐ. ใน
ตําบลยานรี 
 - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5061 ลว. 18 ก.ค. 65
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 93 ลําดับที่ 7

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,196,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 956,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 240,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย  ให้แกอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลยานรี  จํานวน 4 คน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
1. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 6290 ลว. 18 ต.ค. 62
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 2319 ลว. 21 เม.ย. 64
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย. 64
4. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
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ค่าใช้สอย รวม 566,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลว.10 ก.ค. 63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 130  ลําดับที่ 66

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว ตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จํานวน 21,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการจ้างเหมาสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและ
แมวและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้า
ของ ตัวละ 6 บาทตอปี ดําเนินการสํารวจและขึ้นทะเบียนปีละ 2
 ครั้ง
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044  ลว 10 ก.ค.63
2. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 129  ลําดับที่ 64
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา ของ อสบ. หรือผู้ที่
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้กับ อบต.ยานรี  ผู้มีสิทธิเบิกที่ได้รับ
อนุญาต จากผู้มีอํานาจให้เดินทางไปราชการ เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ.2562
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

โครงการบําบัดน้ําเสียในแมน้ําพระปรง จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการบําบัดน้ําเสียในแมน้ําพระ
ปรง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาแรงงาน คาวัสดุเชื้อ
เพลิง  คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
2. พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 116 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  คาใช้จายประกอบด้วย คาจัดซื้อวัคซีน 
คาวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต้องใช้ประกอบกับการฉีด
วัคซีน คาป้ายโครงการ คาป้ายประชาสัมพันธ และอื่นๆ ที่จําเป็น
และเกี่ยวข้อง   เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลว. 10 เม.ย. 61
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 65

โครงการรณรงคและสงเสริมการจัดทําถังขยะเปียกลดโลกร้อน จํานวน 325,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ  เชน  คาจัดสถาน
ที่ คาป้ายโครงการ คาอาหาร คาอาหาวาง คาวิทยากร คาเครื่อง
เสียง คาจัดซื้อถังเพื่อจัดทําถังขยะเปียก คาวัสดุอุปกรณและ
อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังตอไปนี้
1. พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64
4.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565
 หน้าที่ 4 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 150,000 บาท

1. เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุ เชน สารกําจัดลูกน้ํายุงลายน้ํายาเคมี
สําหรับผสมพนหมอกควัน ชุดตรวจหาสารตางๆ วัคซีนตางๆ วัสดุ
หรืออุปกรณการแพทย ในการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ ฯลฯ
2. เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุ สําหรับใช้ในการป้องกันหรือแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เชน ปัญหาน้ําเสียในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ หรือแหลงน้ําที่องคการบริหารสวนตําบลยานรีสร้าง
ขึ้น ได้แก สระน้ํา คลอง หนอง บึง ฯลฯ
3.วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยอื่นๆ
- หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

01. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 1  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่  ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 1
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02. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 2  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ To Be Number One  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 119 ลําดับที่ 6

03. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 3  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

– เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 120 ลําดับที่ 11

04. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 4  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่  ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 121  ลําดับที่ 16
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05. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 5  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบรมหมอหมูบ้านใน
พระราชประสงค 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 122  ลําดับที่ 23

06. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 6  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบรมหมอหมูบ้านใน
พระราชประสงค 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 123  ลําดับที่ 28

07. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 7  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อน
ที่  ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 124  ลําดับที่ 33
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08. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 8  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ To Be Number One  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 125  ลําดับที่ 38

09. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 9  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนิน
โครงการ To Be Number One  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 126 ลําดับที่ 43

10. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 10  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมการขาดสาร
อาหารไอโอดีน  ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 126  ลําดับที่ 48
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11. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 11  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ อบรมหมอหมูบ้านใน
พระราชประสงค 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 127  ลําดับที่ 54

12. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน หมูที่ 12  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการควบคุมการขาดสาร
อาหารไอโอดีน  ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 109  ลว.15  ม.ค.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 128  ลําดับที่ 59
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท

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

โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อเป็นคาใช้จายในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้
ประสบปัญหาทางสังคม และเพื่อการสังคมสงเคราะห ผู้ป่วยที่ยาก
ไร้ ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยวา
ด้วยมาตรการทางบริหารสําหรับการชวยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พ
.ศ.2561 
3.ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาด้วยการสงเคราะห
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
4. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย.64 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 1
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,214,300 บาท

งบบุคลากร รวม 1,971,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,971,300 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 950,000 บาท

- เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลในกองชาง ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี ที่ปฏิบัติราชการตามมติ ก.อบต. จังหวัด
ปราจีนบุรี 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเพื่อการครองชีพชั่วคราวและหรือเงินเพิ่มตางๆ
พนักงานสวนตําบลในกองชางที่ปฏิบัติราชการตามมติ ก.อบต
. จังหวัดปราจีนบุรี
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาประจําตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง 
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
ปราจีน เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับอัตราเงินและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 18
 กันยายน พ.ศ. 2559
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 884,500 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ที่
ปฏิบัติราชการตามมติ ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
2.ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐาน
ทั่วไป เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 19
 สิงหาคม 2558 
3.หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 70,800 บาท

-เพื่อจายเป็นคาเพื่อการครองชีพชั่วคราว พนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
ราชการตามมติ  ก.อบต. จังหวัดปราจีนบุรี 
- เป็นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
2.ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547

งบดําเนินงาน รวม 1,243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 493,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน
แก อปท. ตามที่ได้รับมอบหมายและเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นของ อปท. พ.ศ. 2557
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749 ลว. 30 มิ.ย.64
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก
พนักงาน และผู้ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
- เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบ้าน จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาเชาบ้านพนักงานสวนตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0808.2/ว
 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาเชาบ้านของข้าราชการ
สวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2562

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล หรือ
ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามที่กําหนด  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้   
- หนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที่ 9 ส.ค.59
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 140,000 บาท

- เป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทําการอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งมิใชเป็นการ
ประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือ สิ่งกอสร้างอยางใด และ
อยูในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เชน คาจ้างเหมาสูบน้ํา คา
บริการกําจัดปลวก คาจ้างผู้แสดงแบบ คาซอมแซมทรัพยสิน คา
ตรวจวินิจฉัยโรค คาทําหมัน เป็นต้น
-เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
คาซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน 
(ยกเว้น คาเชาบ้าน) คาประกันภัยทรัพยสิน/ประกันภัยรถ
ยนต ของ อบต.ยานรี คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียม
ตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจ้างเหมาบริการ คาจ้างแรงงาน ฯลฯ  เป็นไปตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดทํา
ประกันภัยทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค. 63 
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค. 63
4.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
5.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว. 30 มิ.ย.65
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

- คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตาง ๆ และคาใช้จายอื่นๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรือไปอมรมสัมมนาของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิ์เบิกที่ได้ตามระเบียบที่กําหนด
จากผู้มีอํานาจอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาบํารุงหรือซอมแซม
ครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ เป็นไปตาม
ระเบียบดังนี้ 
-หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค.63

ค่าวัสดุ รวม 490,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานที่ใช้ในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 ม.ค.63
2.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อและหรือเปลี่ยนและหรือคาแรง วัสดุยาน
พาหนะและขนสง สําหรับรถจักรยานยนต รถยนต     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28
 พฤษภาคม 2564

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไมยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
เครื่อง ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค.63
2.หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวัน
ที่ 9 เมษายน 2561
3. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 140,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกพิมพ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค.64
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งานไฟฟ้าและประปา รวม 737,300 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 737,300 บาท

เงินอุดหนุน รวม 737,300 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรี โครงการขยายเขต
สายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ ปากทางเข้าบ้านโคก
สวาง หมูที่ 7

จํานวน 177,300 บาท

-เพื่อจายเป็นคา โครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ปากทางเข้าบ้านโคกสวาง หมูที่ 7
-หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9  ลําดับที่ 1 

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรี โครงการขยายเขต
สายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 8

จํานวน 560,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายเขต โครงการขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้ง
ดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมูที่ 8
 - ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนน
เจริญ 1
 - ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนน
เจริญ 2  
 - ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนน
ตะแบก  
 - ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนน
ตาปาน 
 - ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านโนน
ใหญ  
 - ขยายเขตสายดับพร้อมติดตั้งดวงโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านวังตา
ชวย
-หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 9 ลําดับที่ 2
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งานสวนสาธารณะ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาปรับปรุงภูมิทัศน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน  เชน  สนามกีฬา สวน
สาธารณะที่ใช้งบประมาณ อบต. ตัดหญ้าริมถนนในตําบล
ยานรี ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

งานบําบัดน้ําเสีย รวม 30,000 บาท
งบลงทุน รวม 30,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 30,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางทอระบายน้ํา ซอยนายนาค จงจันทรา หมูที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาวางทอระบายน้ํา ขนาดเส้นผานศูนย
กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 1 จุดๆ ละ 8 ทอน (ตามแบบ
และรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
-หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 9  ลําดับที่ 1
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 28 
กรกฎาคม

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคม โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการ
วัสดุ อุปกรณ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาตอบแทน คา
โล เงินรางวัล คามหรสพหรือ การแสดง คาจ้างเหมาทําป้าย และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3. -หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 91  ลําดับที่ 5
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โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ 12 
สิงหาคม

จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม โดยมีคา
ใช้จายประกอบด้วย คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการ
วัสดุ อุปกรณ คาใช้จายในการตกแตงจัดสถานที่ คาตอบแทน คา
โล เงินรางวัล คามหรสพหรือ การแสดง คาจ้างเหมาทําป้าย และ
คาใช้จายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552   
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่  90  ลําดับที่ 3

โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายใน
การจัดสถานที่ คาเชาโต๊ะ,เต็นท,เก้าอี้  คาเครองเสียง  คาป้าย
โครงการ  คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาวาง คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังตอไปนี้
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 90 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมกลุมสตรีแมบ้านการทําแหนมเห็ด จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายใน
การจัดสถานที่ คาเชาโต๊ะ,เต็นท,เก้าอี้ คาเครองเสียง คาป้าย
โครงการ  คาอาหารพร้อมเครื่องดื่ม คาอาหาวาง คาวิทยากร คา
วัสดุอุปกรณ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบ ดังตอไปนี้
1. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 88 ลําดับที่ 5

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 155,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการจัดการแขงขันกีฬาต้านยาเสพติดและเอดส จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดการแขงขันกีฬา
ต้านยาเสพติดและเอดส โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุ
อุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการ
ตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5547
 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96
 ลําดับที่ 9 
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02.คาใช้จายในการรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 97
 ลําดับที่ 10

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

01.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ภาย
ในตําบลยานรี

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานตและรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ภายในตําบลยานรี โดยมีคาใช้
จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้ายประชาสัมพันธ คา
จ้างเหมาบริการตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว. 28 ก.ย.61
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 8
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02.โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีวันเข้า
พรรษา โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณตางๆ คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาใช้จายอื่นที่จํา
เป็น ฯลฯ  -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว. 28 ก.ย.61
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 7

03.โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีวัน
ลอยกระทง โดยมีคาใช้จายประกอบด้วย คาวัสดุอุปกรณตางๆ คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาจ้างเหมาบริการตางๆ และคาใช้จายอื่นที่
จําเป็น ฯลฯ  - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลว. 28 ก.ย.61
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 96 ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุน ให้แกองคกรทางศาสนา เชน วัด
ตางๆ ภายในตําบลยานรี  - เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1.พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
-แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 95 ลําดับที่ 1 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 7,520,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเกรดถนนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลยานรี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใช้สอยโครงการเกรดถนนภายในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลยานรี จํานวน 12 หมูบ้าน ภายในตําบลยานรี
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อเป็นคาใช้จายในการซอมแซมถนนลูกรังภายในตําบลยานรี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28
  พฤษภาคม  2564

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ สําหรับการซอมแซมไฟฟ้า
รายทางสาธารณะ     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม. ค. 63
2. หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64

ค่าสาธารณูปโภค รวม 530,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 530,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสําหรับสถานีสูบน้ํา ไฟแสงสวาง
สาธารณะภายในตําบลยานรี ประตูระบายน้ําคลองเจ้าแรง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ 
1. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
2. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
3. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
4. หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0815.3/ว 1252 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560
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งบลงทุน รวม 6,390,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 200,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑและรวมถึงที่รับถายโอนฯ จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2564

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,190,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญยัง เงิน
เต็ม หมูที่ 10

จํานวน 257,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางบุญ
ยัง เงินเต็ม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 420 เมตร ไหลทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและ
รายละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 9 

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมเชื้อ สีด้วง 
(ตอจากของเดิม) หมูที่ 2

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 ม
. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม. (หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 840 ตร.ม
.) ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. (หรือตามสภาพ) พร้อมป้าย
โครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบล
ยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 4
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายใหม - หน้า
บ้านนายสมชาย ดวงจันทรคล้อย หมูที่ 9

จํานวน 365,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนาย
ใหม - หน้าบ้านนายสมชาย ดวงจันทรคล้อย ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อย
กวา 600 เมตร ไหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองคการ
บริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 6  ลําดับที่ 4

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงขวาง – บ้าน
คลองกันไฟ หมูที่ 11

จํานวน 373,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนคอนกรีตเสร็มเหล็ก สายบ้านดง
ขวาง – บ้านคลองกันไฟ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 155
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 620 เมตร ไหล
ทางลูกรังข้างละ0.50 เมตร  หรือตามสภาพ พร้อมป้าย
โครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบล
ยานรีกําหนด) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 3

โครงการกอสร้างถนนลูกรัง ซอยนายบุญลือ, นางนิมนต และนาย
สนั่น หมูที่ 1

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างลูกรังซอยนายบุญลือ, นางนิมนต และ
นายสนั่น ถนนกว้าง 5 เมตร   ยาว 930 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.50
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 4,650 ตร.ม. (ตามแบบและราย
ละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2

วันที่พิมพ : 7/9/2565  11:56:27 หน้า : 74/81



โครงการกอสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณ
ประโยชน หมูที่ 10

จํานวน 217,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทาง
สาธารณประโยชน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 620
 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ใช้ปริมาตรลูกรังจํานวน 1,455 ลบ.ม
. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 1,860 ตารางเมตร พร้อมวางทอระบาย
น้ําขนาด ? 0.40 เมตร จํานวน 1 จุดๆละ 6 ทอน พร้อมป้าย
โครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบล
ยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 12 ลําดับที่ 8

โครงการกอสร้างศาลาพักริมทาง บริเวณแยกบ้านโนนใหม หมูที่ 7 จํานวน 103,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาริมทาง บริเวณปากทางเข้าบ้านโนน
ใหม จํานวน 1 หลัง (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหาร
สวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้าที่ 6  ลําดับที่ 1

โครงการกอสร้างศาลาพักริมทาง หมูที่ 11 จํานวน 103,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างศาลาริมทาง หมูที่ 11 จํานวน 1
 หลัง (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรี
กําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 7  ลําดับที่ 5
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คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบประปาบ้านเขาด้วน หมูที่ 9 จํานวน 665,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างระบบประปาบ้านเขาด้วน บริเวณบ้าน
นางสามารถ มั่นคง เจาะบอบาดาล เส้นผาศูนยกลาง 6 นิ้ว,  หอ
ถังเหล็กเก็บน้ําขนาดความจุด 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร เครื่องสูบ
น้ําบาดาลแบบ Submersible ขนาด 2 แรงม้า จํานวน 1
 เครื่อง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองคการ
บริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 7  ลําดับที่ 7  

โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวถนนสายบ้านเขาด้วน – รพ.สต.บ้านเขา
ด้วน หมูที่ 9

จํานวน 117,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวถนนสายบ้านเขาด้วน – รพ
.สต.บ้านเขาด้วน จํานวน 3 ต้น พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบ
และรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1 หน้าที่ 5  ลําดับที่ 2 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซลาเซลล จากบ้านนายอุดม ถึง สหกรณประ
จันตคาม หมูที่ 6

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาติดตั้งไฟฟ้าถนน (แบบโซลาเซลล) จํานวน 15
 ต้น (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรี
กําหนด)   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้าที่ 7   ลําดับที่ 6
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการกอสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปรงคาง หมูที่ 
4

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคากอสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคลองแสง - บ้านโปรง
คาง สภาพเดิม ถนนกว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.10
 ม. สภาพใหม กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.20 ม
. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 12,000 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียด
องคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 2 

โครงการขยายถนนลูกรัง สายคุ้มบ้านโคกโปรง – คุ้มบ้านบุนอก หมู
ที่ 5

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขยายถนนลูกรัง ขยายถนนลูกรัง สายคุ้มบ้านโคก
โปรง – คุ้มบ้านบุนอก   สภาพเดิม กว้าง 5.90
 เมตร โดย ยาว 1,700 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.80 เมตร สภาพ
ใหม กว้าง 7 เมตร ยาว 1,700 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.80
 เมตร หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 11,900 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบล
ยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 7

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคันคลองเจ้าแรงพร้อมวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 3

จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคา เสริมขยายถนนลูกรังพร้อมทอระบายน้ํา สภาพ
เดิม ถนนกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,100 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.50 ม
. สภาพใหม กว้าง 5.00 ม. ยาว 780 ม. สูงโดยเฉลี่ย 0.95 ม
. หรือมีพื้นที่ไมน้อยกวา 3,900 ตร.ม. (ตามแบบและรายละเอียด
องคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 10 ลําดับที่ 1
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โครงการปรับปรุงทอเมนประปา คุ้มบ้านคลองแสง,คุ้มบ้านอาง
เตย,คุ้มบ้านอางหิน,คุ้มบ้านโนนคล้อ หมูที่ 4

จํานวน 490,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงทอเมนประปา คุ้มบ้านคลองแสง, คุ้ม
บ้านอางเตย , คุ้มบ้านอางหิน , คุ้มบ้านโนนคล้อ ทอพีวีซีขนาด
เส้นผานศูนยกลาง 3 นิ้ว หมูที่ 4 (ตามแบบและรายละเอียด
องคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้ง
ที่ 1/2565  หน้าที่ 5  ลําดับที่ 1

โครงการปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านเขาดิน หมูที่ 12 จํานวน 500,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงศาลากลางบ้าน บ้านเขาดิน ติดตั้งฝ้า
เพดาน ติดตั้งกระจกผนัง , หน้าตาง , ประตู ระบบไฟฟ้า พร้อม
ป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองคการบริหารสวน
ตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 4

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 690,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 216,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 216,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการพนักงานประจําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จํานวน 216,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจําสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าตามภารกิจที่ได้รับถายโอนสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ภายใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ยานรี  -เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลว. 10 ก.ค.63
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 254 ลว. 15 ม.ค.63
3.หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลว. 28 พ.ค.64
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งบลงทุน รวม 474,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 474,000 บาท
คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

โครงการขุดลอกสระใหญบ้านโคกสวาง หมูที่ 7 จํานวน 474,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาขุดสระใหญบ้านโคกสวาง สภาพ
เดิม กว้าง 100.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00
 เมตร สภาพใหม   ขนาดกว้าง 38.00 เมตร ยาว 100.00
 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด ไมน้อย
กวา 10,262 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและราย
ละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11  ลําดับที่ 2

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 345,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 345,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

โครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมูที่ 3 จํานวน 250,000 บาท

-เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการ งานลอกวัชพืชและดิน
โคลน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาโดยเฉลี่ย 0.50
 เมตร หรือมีปริมาตรวัชพืชไมน้อยกวา 5,000 ลบ.ม. (ตามแบบ
และรายละเอียดองคการบริหารสวนตําบลยานรีกําหนด)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 11 ลําดับที่ 1
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูหัว

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายใน
การจัดเตรียมสถานที่(เตรียมหลุมปลูก,ป้ายชื่อ)  คาจัดซื้อ
ต้นไม้  คาเชาโต๊ะ,เต็นท,เก้าอี้  คาป้ายโครงการ  คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหาวาง คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การปลูก เชน จอบ พลั่วพรวนดิน เสียม ปุ๋ย วัสดุอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบ ดังตอไปนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
3.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว 30 มิ.ย.65
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 10

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายใน
การจัดเตรียมสถานที่(เตรียมหลุมปลูก,ป้ายชื่อ)  คาจัดซื้อ
ต้นไม้  คาเชาโต๊ะ,เต็นท,เก้าอี้  คาป้ายโครงการ  คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหาวาง คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การปลูก เชน จอบ พลั่วพรวนดิน เสียม ปุ๋ย วัสดุอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบ ดังตอไปนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
3.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว 30 มิ.ย.65
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้าที่ 115
 ลําดับที่ 9
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โครงการรักษน้ํา รักษป่า รักษาแผนดิน จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อใช้เป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการ เชน คาใช้จายใน
การจัดเตรียมสถานที่(เตรียมหลุมปลูก,ป้ายชื่อ)  คาจัดซื้อ
ต้นไม้  คาเชาโต๊ะ,เต็นท,เก้าอี้  คาป้ายโครงการ  คาอาหารพร้อม
เครื่องดื่ม คาอาหาวาง คาเชาเครื่องเสียง คาวัสดุอุปกรณที่ใช้ใน
การปลูก เชน จอบ พลั่วพรวนดิน เสียม ปุ๋ย วัสดุอื่นที่จําเป็น ฯลฯ
  เป็นไปตามระเบียบ ดังตอไปนี้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2.หนังสือ ที่ มท 0808.2 ว 1095 ลว. 28 พ.ค. 64
3.หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลว 30 มิ.ย.65
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 114 ลําดับที่ 5
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,080,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

578,140

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

372,860

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ตําบล
ยานรี

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

220,000

ประเภทเงินสมทบกอง
ทุนเงินทดแทน

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

250,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 20,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,080,000

เบี้ยยังชีพความพิการ 3,300,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,000

เงินสํารองจาย 1,000,000

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น (ก
.บ.ท.)

578,140

เงินบําเหน็จลูกจ้าง
ประจํา

372,860

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ตําบล
ยานรี

200,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น

220,000

ประเภทเงินสมทบกอง
ทุนเงินทดแทน

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน
ตามสัญญาเชาที่
ธรณีสงฆ์วัดตรอกปลา
ไหล

10,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

540,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

50,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

50,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

91,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจายตามข้อผูกพัน
ตามสัญญาเชาที่
ธรณีสงฆ์วัดตรอกปลา
ไหล

10,000

เงินชวยพิเศษ

เงินชวยคาทําศพข้า
ราชการ/พนักงาน

100,000

เงินชวยคาทําศพลูกจ้าง
ประจํา

10,000

เงินชวยคาทําศพ
พนักงานจ้าง

50,000

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนรายเดือน
นายก/รองนายกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

540,000

คาตอบแทนประจําตําแหนง
นายก/รองนายก

50,000

คาตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก

50,000

คาตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารสวนตําบล

91,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,251,500

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

3,376,500 1,700,000 950,000

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

40,000 24,000 24,000

เงินประจําตําแหนง 146,000 20,000 42,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 310,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 2,380,000 1,810,000 884,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

115,000 155,000 70,800

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 95,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

580,000 100,000 200,000 240,000 450,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

50,000 3,000 3,000

คาเชาบ้าน 210,000 10,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

คาตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิก
สภา/เลขานุการสภาองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,251,500

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น

6,026,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ 
หรือพนักงานสวนท้องถิ่น

88,000

เงินประจําตําแหนง 208,000

คาจ้างลูกจ้างประจํา 310,000

คาตอบแทนพนักงานจ้าง 5,074,500

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
จ้าง

340,800

เงินอื่น ๆ 84,000

เงินวิทยฐานะ 95,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แกองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่น

1,570,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

56,000

คาเชาบ้าน 220,000

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

70,000 35,000 30,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 285,000 315,000 140,000

คาเชาที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์
วัดตรอกปลาไหล

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

30,000 30,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตางๆ

80,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

265,000 50,000 20,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรข้า
ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้
างประจํา

135,000

ค่าใช้สอย

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 740,000

คาเชาที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์
วัดตรอกปลาไหล

60,000

รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

60,000

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเข้า
ลักษณะรายจายงบรายจาย
อื่น ๆ

คาใช้จายในการจัดพิธี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสตางๆ

80,000

คาใช้จายในการเดินทาง
ไปราชการ

335,000

คาใช้จายในการเลือกตั้ง 50,000

โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล

10,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
และปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

รายจายเพื่อบํารุง ดูแล
รักษา ที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 240,000 100,000 380,000 100,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

40,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร.

220,000

01.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

02.โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทํา
และปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

50,000

รายจายเพื่อบํารุง ดูแล
รักษา ที่ดินสาธารณ
ประโยชน์

50,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม 300,000 1,120,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลปีใหม

10,000

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
เทศกาลสงกรานต์

10,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

40,000

โครงการฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร.

220,000

01.คาใช้จายในการเดิน
ทางไปราชการ

80,000

02.โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแหงชาติ

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรทาง
การศึกษาของ อบต
.ยานรี

25,000

1. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,356,400

โครงการจ้างเหมาฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

21,000

โครงการบําบัดน้ําเสีย
ในแมน้ําพระปรง

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

06.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรทาง
การศึกษาของ อบต
.ยานรี

25,000

1. โครงการสนับสนุนคา
ใช้จายการบริหารสถาน
ศึกษา

1,356,400

โครงการจ้างเหมาฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

35,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ 
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

21,000

โครงการบําบัดน้ําเสีย
ในแมน้ําพระปรง

15,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

120,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการจัดทําถังขยะ
เปียกลดโลกร้อน

325,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ครอบ
ครัวผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน

100,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคม

100,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวัน
แมแหงชาติ 12 
สิงหาคม

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

120,000

โครงการรณรงค์และสง
เสริมการจัดทําถังขยะ
เปียกลดโลกร้อน

325,000

โครงการสงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม ครอบ
ครัวผู้ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน

100,000

คาปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรา
มาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว 28 กรกฎาคม

100,000

โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และวัน
แมแหงชาติ 12 
สิงหาคม

100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการล้อมรักให้
ครอบครัวล้อมรั้ว
ป้องกันยาเสพติด

50,000

โครงการสงเสริมกลุม
สตรีแมบ้านการทํา
แหนมเห็ด

50,000

01.โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
และเอดส์

01.โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
ภายในตําบลยานรี

02.คาใช้จายในการรวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

02.โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา

03.โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการเกรดถนนภาย
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลยานรี
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการล้อมรักให้
ครอบครัวล้อมรั้ว
ป้องกันยาเสพติด

50,000

โครงการสงเสริมกลุม
สตรีแมบ้านการทํา
แหนมเห็ด

50,000

01.โครงการจัดการแขง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด
และเอดส์

150,000 150,000

01.โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
รดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
ภายในตําบลยานรี

50,000 50,000

02.คาใช้จายในการรวม
กิจกรรมการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ

5,000 5,000

02.โครงการประเพณีวัน
เข้าพรรษา

50,000 50,000

03.โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทง

30,000 30,000

โครงการเกรดถนนภาย
ในเขตองค์การบริหาร
สวนตําบลยานรี

100,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการลอกวัชพืช
คลองวังมน หมูที่ 3

จ้างเหมาบริการ
พนักงานประจําสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 280,000 100,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,000 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 1,800,000

วัสดุกอสร้าง 10,000 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 50,000 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 240,000 100,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการลอกวัชพืช
คลองวังมน หมูที่ 3

250,000 250,000

จ้างเหมาบริการ
พนักงานประจําสถานี
สูบน้ําด้วยไฟฟ้า

216,000 216,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสม
เด็จพระปรเมนทรรามา
ธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยูหัว

35,000 35,000

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ  พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง

35,000 35,000

โครงการรักษ์น้ํา รักษ์
ป่า รักษาแผนดิน

25,000 25,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 530,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 200,000 240,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 1,860,000

วัสดุกอสร้าง 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนสง 150,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 340,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 5,000 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 20,000 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 50,000 140,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

50,000 150,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 200,000 65,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 50,000 30,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 80,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

200,000 52,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร 25,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 245,000

วัสดุเครื่องแตงกาย 50,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 30,000

วัสดุจราจร 20,000

วัสดุอื่น 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

200,000

ค่าสาธารณูปโภค

คาไฟฟ้า 530,000 795,000

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล 80,000

คาบริการโทรศัพท์ 3,000

คาบริการไปรษณีย์ 80,000

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

252,000

คาเชาพื้นที่เว็บไซต์ และคา
ธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

10,000

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (คา K)

วันที่พิมพ์ : 7/9/2565  11:56:55 หน้า : 20/34



แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) 
โครงการกอสร้างที่ทํา
การองค์การบริหารสวน
ตําบลยานรี และ
โครงการกอสร้างอื่น 
ของ อบต.ยานรี

300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ซอยนายนาค จงจัน
ทรา หมูที่ 2

30,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบุญยัง เงิน
เต็ม หมูที่ 10

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมเชื้อ สี
ด้วง (ตอจากของเดิม) 
หมูที่ 2

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายใหม - 
หน้าบ้านนายสมชาย 
ดวงจันทร์คล้อย หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

คาชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (คา K) 
โครงการกอสร้างที่ทํา
การองค์การบริหารสวน
ตําบลยานรี และ
โครงการกอสร้างอื่น 
ของ อบต.ยานรี

300,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางทอระบาย
น้ํา ซอยนายนาค จงจัน
ทรา หมูที่ 2

30,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางบุญยัง เงิน
เต็ม หมูที่ 10

257,000 257,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมเชื้อ สี
ด้วง (ตอจากของเดิม) 
หมูที่ 2

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายใหม - 
หน้าบ้านนายสมชาย 
ดวงจันทร์คล้อย หมูที่ 9

365,000 365,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงขวาง – บ้าน
คลองกันไฟ หมูที่ 11

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยนายบุญลือ, 
นางนิมนต์ และนาย
สนั่น หมูที่ 1

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังซอยบ้านนาย
สัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณ
ประโยชน์ หมูที่ 10

โครงการกอสร้างศาลา
พักริมทาง บริเวณแยก
บ้านโนนใหม หมูที่ 7

โครงการกอสร้างศาลา
พักริมทาง หมูที่ 11

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาบ้านเขาด้วน หมู
ที่ 9

โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
เดี่ยวถนนสายบ้านเขา
ด้วน – รพ.สต.บ้านเขา
ด้วน หมูที่ 9
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านดงขวาง – บ้าน
คลองกันไฟ หมูที่ 11

373,000 373,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรัง ซอยนายบุญลือ, 
นางนิมนต์ และนาย
สนั่น หมูที่ 1

500,000 500,000

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังซอยบ้านนาย
สัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณ
ประโยชน์ หมูที่ 10

217,000 217,000

โครงการกอสร้างศาลา
พักริมทาง บริเวณแยก
บ้านโนนใหม หมูที่ 7

103,000 103,000

โครงการกอสร้างศาลา
พักริมทาง หมูที่ 11

103,000 103,000

คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างระบบ
ประปาบ้านเขาด้วน หมู
ที่ 9

665,000 665,000

โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่ง
เดี่ยวถนนสายบ้านเขา
ด้วน – รพ.สต.บ้านเขา
ด้วน หมูที่ 9

117,000 117,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ
ลาเซลล์ จากบ้านนาย
อุดม ถึง สหกรณ์ประจัน
ตคาม หมูที่ 6

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านคลองแสง 
- บ้านโปรงคาง หมูที่ 4

โครงการขยายถนน
ลูกรัง สายคุ้มบ้านโคก
โปรง – คุ้มบ้านบุนอก 
หมูที่ 5

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายคันคลองเจ้า
แรงพร้อมวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 3

โครงการปรับปรุงทอ
เมนประปา คุ้มบ้าน
คลองแสง,คุ้มบ้านอาง
เตย,คุ้มบ้านอางหิน,คุ้ม
บ้านโนนคล้อ หมูที่ 4

โครงการปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน บ้านเขาดิน 
หมูที่ 12
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซ
ลาเซลล์ จากบ้านนาย
อุดม ถึง สหกรณ์ประจัน
ตคาม หมูที่ 6

500,000 500,000

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง

โครงการกอสร้างถนน
ลูกรังสายบ้านคลองแสง 
- บ้านโปรงคาง หมูที่ 4

500,000 500,000

โครงการขยายถนน
ลูกรัง สายคุ้มบ้านโคก
โปรง – คุ้มบ้านบุนอก 
หมูที่ 5

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังสายคันคลองเจ้า
แรงพร้อมวางทอระบาย
น้ํา หมูที่ 3

500,000 500,000

โครงการปรับปรุงทอ
เมนประปา คุ้มบ้าน
คลองแสง,คุ้มบ้านอาง
เตย,คุ้มบ้านอางหิน,คุ้ม
บ้านโนนคล้อ หมูที่ 4

490,000 490,000

โครงการปรับปรุงศาลา
กลางบ้าน บ้านเขาดิน 
หมูที่ 12

500,000 500,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกสระ
ใหญบ้านโคกสวาง หมูที่ 
7

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์และรวมถึง
ที่รับถายโอนฯ

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,940,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

01. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
1  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อ
สร้าง

โครงการขุดลอกสระ
ใหญบ้านโคกสวาง หมูที่ 
7

474,000 474,000

ค่าครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

คาบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงครุภัณฑ์และรวมถึง
ที่รับถายโอนฯ

200,000 200,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจายอื่น

คาจ้างดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนสวนราชการ

คาอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,940,000

เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

01. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
1  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

02. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
2  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

03. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
3  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

04. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
4  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

05. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
5  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

06. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
6  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

02. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
2  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

03. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
3  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

04. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
4  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

05. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
5  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

06. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
6  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

07. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
7  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

08. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
8  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

09. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
9  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

10. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
10  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

11. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
11  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

07. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
7  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

08. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
8  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

09. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
9  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

10. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
10  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

11. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
11  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณ

สุข
แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

12. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
12  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรี โครงการ
ขยายเขตสายดับพร้อม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ปากทางเข้า
บ้านโคกสวาง หมูที่ 7

177,300

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรี โครงการ
ขยายเขตสายดับพร้อม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมูที่ 8

560,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการสงเสริมพระ
พุทธศาสนา

รวม 16,277,000 12,077,000 600,000 11,455,400 1,196,000 100,000 4,031,600 300,000
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แผนงาน
งบ/รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา
แผนงานการเกษตร รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

12. อุดหนุนคณะ
กรรมการหมูบ้าน หมูที่ 
12  เพื่อดําเนินการตาม
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

20,000

เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรี โครงการ
ขยายเขตสายดับพร้อม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ปากทางเข้า
บ้านโคกสวาง หมูที่ 7

177,300

อุดหนุนการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคอําเภอ
กบินทร์บุรี โครงการ
ขยายเขตสายดับพร้อม
ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมูที่ 8

560,000

เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา

โครงการสงเสริมพระ
พุทธศาสนา

30,000 30,000

รวม 315,000 7,520,000 1,035,000 54,907,000
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