
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง

อําเภอสูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 26,130,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,780,220 บาท
งบกลาง รวม 7,780,220 บาท

งบกลาง รวม 7,780,220 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง
อัตรา 5 % ของเงินเดือนพนักงานจางใหกับสํานักงานประกัน
สังคมจังหวัดนครราชสีมา
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0808.5/ว9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่มท 0808.5/ว81
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 1,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง ที่อบต
.จะตองจายในอัตรารอยละ 0.2
หนวยงาน สํานักปลัด
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2561 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่องการตั้งงบประมาณ
สมทบกองทุนเงินทดแทน
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 5,816,400 บาท

เพื่อดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสรรใหแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60
 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว โดยจายอัตรา
เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60
-69 ปี จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700
 บาท อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได
รับ 1,000 บาท
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1430  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่  1  หนา 61
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 1,200,000 บาท

เพื่อดําเนินการจายเงินเบี้ยความพิการใหแกคนพิการที่มีสิทธิ์ตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไดแสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียน
เพื่อขอรับเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
โดยคนพิการที่มีสิทธฺิิไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอ
เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที2่5 พฤศจิกายน 2557)
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ิ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยยัง
ชีพความพิการใหคนพิการของ อปท พ.ศ.2553 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1430 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  2  หนา 61

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 30,000 บาท

การวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยากจนหรือถูกทอดทิ้งขาดผู
อุปการะดูแลไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยที่
มีสิทธิ์จะไดรับจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ตอเดือน ครบ
ทั้ง 12 เดือน
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพของ อปท.พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561-2565
 ลําดับที่  3 หนา 61
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เงินสํารองจาย จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดรอน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได เชน การป้องกันและแกไขปัญหา
อุทกภัย น้ําป่าไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแลง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน เป็นตน
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท0808.2/321 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน  2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/533 ลง
วันที่ 27 มกราคม 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
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รายจายตามขอผูกพัน

คาใชจายในการจัดจราจร จํานวน 1,500 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายในการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่
ประชาชนไดรับประโยชนโดยตรง เชน การทาสีตีเสน สัญญาณไฟ
จราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระจกโคง
จราจร กระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงกั้นจราจร แผง
พลาสติกใสน้ํา เสาลมลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชลอความเร็ว
รถ เป็นตน
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 311,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่นหนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ
.2500 และที่แกไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) กฏกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในปีงบ
ประมาณรายจายประจําปี สมทบเขาเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการทองถิ่น พ.ศ. 2563
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว6038
 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
5) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5/ว31 ลงวัน
ที่ 21 ตุลาคม 2563
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคงยาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคงยาง
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่องการกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุข
ภาพใหนระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:19 หนา : 6/177



แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,362,740 บาท

งบบุคลากร รวม 4,394,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ของนายก อบต. 1 อัตรา ๆ
 ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800
 บาท และเงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12
เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคง
ยาง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0809.72/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554
 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ของนายก อบต. 1
 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,000 บาท และคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคง
ยาง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.72/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพิเศษ ของนายก อบต. 1 อัตรา ๆ
 ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
และเงินคาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 21,120 บาท
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคง
ยาง ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.72/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต
. จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.72/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2554
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,540,800 บาท

สําหรับจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือน ในตําแหนงตาง ๆ ดัง
นี้ ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือนละ11,220
บาท จํานวน 12 เดือน รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
อัตราเดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (14 คน) อัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12
 เดือน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล อัตราเดือน
ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา องคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.72/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,169,220 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,305,820 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 3 คน ไดแก ปลัด อบต. จํานวน 1
 อัตรา หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
หนวยงาน สํานักปลัด
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงิน
เดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ.ก.ท
.และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนทองถิ่น  โดยจายเป็น
คาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตรา
เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นไดรับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานัก
งาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16
 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป  ไดรับเงินเดือนคาตอบแทน
เป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง)
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
 เมษายน 2559 เรื่อง การดําเนินการบริหารงานบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในระบบแทง
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 126,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ในอัตราเดือนละ  7,000
  บาท  จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน  84,000  บาท
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 293,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางประจําและเงินปรับปรุงคาจางประจําปีใหแก
ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(2) ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท
.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการ
ใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 324,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจางของสํานักปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 3 อัตรา ไดแก พนักงานขับรถยนต จํานวน 1
 อัตรา ภารโรง จํานวน 1 อัตรา คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มตาง ๆ  เชนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.25422
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 1,918,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 415,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 410,000 บาท

(1) เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  160,000 บาท
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
(2)  เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน 250,000  บาท
หนวยงาน สํานักปลัด
-  โดยจายเป็นคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เชน คณะ
กรรมการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธาน
กรรมการ และกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง อนุกรรมการหรือ
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บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่ของผู
อํานวยการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น เป็น
ตน ตามหลักเกณฑที่กําหนด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
  ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563
6)  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
นครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ ลต (นม) 0002/ว117  ลงวันที่ 14
 กรกฎาคม 2564

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563

ค่าใช้สอย รวม 1,040,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
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ซักฟอก คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาโฆษณา และเผย
แพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาประชา
สัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ) คา
ธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่
ปรึกษา คาจางทนายความ คาจางงานรักษาความปลอดภัย คาจาง
งานทําความสะอาด คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง คา
จางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สราง
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
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 มีนาคม 2561  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ดังนี้
1.  คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น)
2.  คาใชจายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและใหหมายความรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผาน
ดาวเทียม  เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มี
การประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเป็น เป็นตน
การประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สามารถเบิก
คาใชจายได  ตองเป็นการประชุมที่เกี่ยวของกับการภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําผลจากการ
ประชุมไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  เพื่อรับทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลัก
เกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตางๆ รับ
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ทราบและรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาขอยุติ ประสาน
งานหรือแกไขปัญหาเฉพาะเรื่องรวมกัน ดังนี้
2.1  การประชุมราชการภายในหนวยงานประจําเดือน
2.2  การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํา
งานตางๆ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3  การประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการสภาทองถิ่น
2.4  การประชุมประชาคมหมูบานเพื่อบูรณาการจัดทําแผน
ชุมชน หรือเรื่องอื่นที่กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2.5  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.6  การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสวน
ราชการ หนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
2.7  การประชุมกรณีอื่นที่จําเป็นในการปฏิบัติหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงาน
อื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ การแถลงขาว
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นการมอบเงินหรือสิ่งของบริจาคให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ. 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทอง
ถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่น โดย
จายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตามที่
กําหนด ในการฝึกอบรมของคณะผูบริหารสมาชิกสภา อบต
.พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเจาหนาที่ทองถิ่นโดยจายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและ
คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  โดยเป็นคาใชจายเกี่ยว
กับ คาใชจายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้ง
ผูสมัครและบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอกําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คา
ประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
ใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมือง คาจัด
พิมพบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัด
ซื้อหีบบัตรเลือกตั้งและคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โตะเกาอี้สําหรับ
จัดหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และจางเหมาทํา
ความสะอาดที่เลือกตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใชสําหรับจัดทํา
ป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จําเป็น สําหรับการ
ปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั้ง  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล  คาเชาอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและที่เลือก
ตั้ง  คาจางเหมาบริการที่จําเป็นสําหรับการจัดการเลือกตั้ง  คา
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน หนากากอนามัย  เจ
ลแอลกอฮลลสําหรับทําความสะอาดมือ ฯลฯ คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เป็น
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:19 หนา : 22/177



แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563)
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเป็นคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5013 ลงวัน
ที่ 26 สิงหาคม 2563
11) หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดวนที่สุด ที่ ลต
(นม) 0002/ว 117 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่องการเตรียม
การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
12) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่ 1  หนา 97
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 
และผูนําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงาน ลูกจาง คณะ
ผูบริหาร และผูนําชุมชน เชน คาจัดสถานที่ คาวิทยากร คา
อาหาร และเครื่องดื่ม คาพาหนะ คาของสมมนาคุณ คาวัสดุ
อุปกรณ คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่ 9 หนา 99

รายจายอื่น จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็น
- คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไมหรือพวงมาลา สําหรับ
วางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตาง ๆ 
- คาโล ใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ
สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น หรือลูกจางประจําที่เกษียณอายุ หรือ
ผูใหความรวมมือหรือควรไดรับการยกยองจากทางราชการ
- คาใชจายในการเป็นสมาชิกหรือการจัดซื้อหนังสือ
จุลสาร วารสาร หนังสือพิมพ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชใน
ราชการโดยสวนรวม
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0407/ว1289 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจายคาดอกไมเพื่อมอบใหบุคคล
ตาง ๆ คาพวงมาลา และพานพุมดอกไม
(5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑการชดใชสินไหม
ทดแทนกรณีเจาหนาที่ของรัฐ กระทําละเมิดตอบุคคลภายนอก ลง
วันที่ 3 ตุลาคม 2554
(6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ คาซอมแซมทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกิด
จากการเสื่อมสภาพ หรือชํารุดเสียหายจากการใชงานปกติ
หมายเหตุ
1. คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ กรณีเป็นการจางเหมาซึ่งมีคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหเบิก
จายในลักษณะคาใชสอย
2. ในกรณีที่หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินตางๆ เองให
ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอก ใหเบิกจายเป็นคาจาง
เหมาบริการในคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นซื้อมาใชในการบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสินใหเบิกจายในคาวัสดุ
(3) คาจางแรงงานบุคคลที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจางเป็นการ
ชั่วคราว ในลักษณะมิใชจางแรงงานใหเบิกจายในรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิก
จายในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
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6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1555
 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจาย
ในลักษณะคาใชสอยวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19
 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562  เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 254 ลงวันที่ 15
 มกราคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และ คาสาธารณูปโภค
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1627 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีที่เบิกจายใน
ลักษณะคาใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 328,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้ วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเย็บกระดาษกรรไกร ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เชนกระดาษ หมึก แฟ้ม ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ธงชาติ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไมโครโฟน ขาตั้ง
ไมโครโฟน หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ โคมไฟ โทร
โขง ไมชักฟิวส ไมคลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ฟิวส เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สวิตซไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ ลูกถวยสายอากาศ รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยสคอมเดนเซอร ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม แบตเต
อรืรี่โซลาเซลล กลองรับสัญญาณ ฯลฯ
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ ดอกลําโพง ฮอรน
ลําโพง  แผงวงจร ผังแสดงวงจรตางๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้ วัสดุคง
ทน เชน แกวนํ้า จานรอง ถาด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถัง
ขยะ ผงซักฟอก แปรง นํ้ายาลางจาน ไมกวาด ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2 / ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุกอสราง จํานวน 3,000 บาท

- เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เป็นตน
- สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุกอสรางแบงการพิจารณาออกเป็น 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไม
ตางๆ คอน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบไสไม เทป
วัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง สวาน โถ
สวม อางลางมือ ราวพาดผา หนากาใสเชื่อมเหล็ก เครื่องยิง
ตะปู นั่งราน  ฯลฯ
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้   น้ํามันทา
ไม ทินเนอร สี ปูนซีเมนต ทราย ยางมะตอย อิฐหรือซีเมนต
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปู เหล็กเสน แปรงทาสี ปูนขาว แผน
ดินเหนียมสังเคราะห
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เป็น
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้  ทอน้ําและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆ ทอน้ําบาดาล ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้วัสดุคง
ทน  เชน ไขควง ประแจ แมแรงล็อกเกียร ล็อกคลัช กระจกโคง
มน ฯลฯ วัสดุสิ้เปลือง เชน ยางรถยนต นํ้ามันเบรค ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบรก คลัช พวง
มาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ กระจกมองขาง กันชน ไฟเบรค ไฟ
หนา ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
ดีเซล  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันจารบี  แกสหุงตม ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุคงทน เชน กระเป๋า
ใสกลองถายรูป ขาตั้งกลอง เลนส ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD โปรแกรมฯ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 135,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคานํ้าประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบล
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และ
ใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคา
ใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชา
เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไปรษณีย คาจัดสง คาลงทะเบียน คาดวงตรา
ไปรษณีย ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 21,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงคา
อินเทอรเน็ตการด และคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม เป็นตน และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การใชบริการ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2562
(3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง ของสํานักปลัด เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 444,000 บาท
งบบุคลากร รวม 363,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 363,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 363,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ไดแก  นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา
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หนวยงาน สํานักปลัด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
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ที่ 2) พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 61,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 41,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
โคงยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่ผานการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัด ตามหลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา
สําหรับ บุตรของพนักงานสวนตําบล
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(1) คาพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. เพื่อการสื่อสารเพื่อจาย
เป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของ อบต.โคงยาง เพื่อการสื่อสาร เชน คาใชจายเกี่ยวกับการ
ตอายุพื้นที่เว็ปเพจพรอมโดเมนเนม คาปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซ
ต www.kongyang.go.th และคาใชจายอื่น ๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2549
2) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ที่ มท
 0807.2/10106 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการเบิก
คาใชจายในการจัดทําเวปไซต
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 5,000 บาท

 -เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทอง
ถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่น โดย
จายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตามที่
กําหนด ในการฝึกอบรมของคณะผูบริหารสมาชิกสภา อบต
.พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะผู
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
หรือบุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเจาหนาที่ทองถิ่นโดยจายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและ
คาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจายอื่น

คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตาง ๆซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2549

งานบริหารงานคลัง รวม 2,147,300 บาท
งบบุคลากร รวม 1,518,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,518,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,476,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล กองคลัง จํานวน 4
 อัตรา ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา นักวิชาการ
เงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1
 อัตรา เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
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ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:19 หนา : 43/177



เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทบริหารของกองคลัง จํานวน 1 ตําแหนง ไดแก ผูอํานวย
การกองคลัง
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6)
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งบดําเนินงาน รวม 563,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล
โคงยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่ผานการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัด ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด     
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนในการปฏิบัติงานในวันเสาร อาทิตย วัน
หยุดนักขัตฤกษและนอกเวลาการปฏิบัติราชการปกติของพนักงาน
ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโคง
ยาง     
หนวยงาน กองคลัง

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่อยูในเกณฑที่จะตองจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ     
 หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 331,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือ เขาปกหนังสือ
และขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียมและ คาลงทะเบียนตางๆ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาจาง
เหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก คาจางงานรักษาความปลอดภัย คาจางทําความสะอาด คา
จางงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่ การ
ตกแตง จัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายโครงการ ฯลฯ 
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เชน คา
จัดทําป้าย และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561-2565
ลําดับที่  11 หนา 100

คาใชจายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็น
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2550
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.3 / ว483
 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  10  หนา  100
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คาใชจายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทอง
ถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่น โดย
จายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตามที่
กําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น โดยจายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง และคาที่พัก และคาใช
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให
จายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้ วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเย็บกระดาษ กรรไกร ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ธงชาติ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ หนวย
งาน กองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้ วัสดุคง
ทน เชน แกวนํ้า จานรอง ถาด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน ถัง
ขยะ ผงซักฟอก แปรง นํ้ายาลางจาน ไมกวาด ฯลฯ หนวย
งาน กองคลัง     
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD 
โปรแกรมฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ หนวย
งาน กองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2     
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสง คาลงทะเบียน คาดวงตราไปรษณีย ฯลฯ
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 66,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 66,300 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 11,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู ๆ
 ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 5 หนา 15

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผลคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 Core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread)โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 1.6 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม
นอยกวา 6 MB       
 - มีหนวยความจํา (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอย
กวา 1,366 X 768 PiXel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอย
กวา 3 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือVGA จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
 - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวาแบบติดตั้งภาย
ใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 b,g,n,ac) 
และ Bluetooth
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร (ปรับปรุงจากฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 เฉพาะรายการที่ 6 - 12)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565  
     
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 6 หนา 15
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เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ
และระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  7  หนา 15
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง ของกองคลัง เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ
หนวยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 398,000 บาท
งบบุคลากร รวม 368,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 368,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 368,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล หนวยตรวจสอบภาย
ใน จํานวน 1 คน ไดแก นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1
 อัตรา
หนวยงาน หนวยตรวจสอบภายใน
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง หลังการประเมินผล
การปฏิบัติราชการประจําปีที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงาน หนวยตรวจสอบภายใน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 468,000 บาท
งบบุคลากร รวม 298,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 298,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 298,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ไดแก เจาพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
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., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 45,000 บาท

1) คาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทน คาป่วยการชดเชยการทํางานที่เสีย
ไป ใหแกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในการปฏิบัติ
หนาที่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยตามกฏหมาย ตามหลักเกณฑที่กําหนด
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
(2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2560
2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
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ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง
หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่ผานการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด ตามหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี

ค่าใช้สอย รวม 125,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทอง
ถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่น โดย
จายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตามที่
กําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบล
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น พนักงานสวนตําบลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดตอราชการ
และโดยจายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พักและคาใชจาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามสิทธิที่ควรไดรับและอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน กรณีองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งให อปพร.ไป
ปฏิบัติราชการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและไดกําหนดให
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.โคงยาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อบต.โคงยาง  เชน คาตกแตงสถาน
ที่ คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่มและคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ลําดับที่  2  หนา 14
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โครงการรณรงคป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตาง 
ๆ

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปีใหม และ
เทศกาลสงกรานต เป็นตน และมาตรการในการ รักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว เชน คาตกแตงสถานที่ คาป้ายประชา
สัมพันธ คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารวางและ เครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว694  ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  5  หนา 102

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:20 หนา : 65/177



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการซักซอมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการซักซอมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรมคาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  2  หนา 101
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โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. อบต.โคงยาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เชน คาใชจายเกี่ยว
กับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธี เปิดและ
ปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ สิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา สมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ และคาใชจายอื่นๆ เทาที่
จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  1  หนา 101
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โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. อบต.โคงยาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อป
พร. อบต.โคงยาง เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและ การตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพคาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ใน
การฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารับการอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  4  หนา 101
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โครงการอบรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย
กับประชาชนตําบลโคงยาง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมความรู
เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย กับประชาชนตําบลโคง
ยาง เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  3  หนา 101
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน ถังดับเพลิง  ลูกบอลดับ
เพลิง ฯลฯ    
หนวยงาน สํานักปลัด 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุจราจร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุจราจร เชน สัญญานไฟกระพริบ  สัญญา
นไฟฉุกเฉิน  กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร  ป้ายเตือน  แทนแบริ
เออร(แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจ แผน
ป้ายจราจร กระจกโคงมน กระบองไฟ   ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,913,900 บาท

งบบุคลากร รวม 1,533,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,533,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,329,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี  3  อัตรา จํานวน 12  เดือน โดยจายใหกับ
พนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้ 1.  ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา จํานวน  1  อัตรา 2. นักวิชาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา 3
. ครูจํานวน 1 อัตรา
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
(3)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
(4)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น  (ฉบับที่  9)  พ.ศ.2558  ลงวันที่  20
  พฤศจิกายน  2558
(5)  หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.9/ว  25 ลง
วันที่  16  กรกฎาคม 2558  เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือน
สําหรับขาราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทอง
ถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทอํานวยการทองถิ่น ดังนี้ 1. ผูอํานวยการกองการ
ศึกษา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 42,000 บาท
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(2) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหแกพนักงานครู วิทยฐานะชํานาญ
การ  ดังนี้ 1. ครู  ชํานาญการ  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
(3)  พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจํา
ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจางและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง  ดังนี้ 1.  พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่ว
ไป)  ในอัตราเดือนละ  9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน เป็น
เงิน  108,000  บาท
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ลงวันที่  19 สิงหาคม  2558
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิ์ไดรับเงิน
เพิ่มตาง ๆ ดังนี้ 1. พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) ในอัตรา
เดือนละ 1,000  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558
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งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโคงยางหลัง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่ผานการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ที่อยูในเกณฑที่จะตองจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบฯ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
.2523 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวการศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรพนักงานสวนทองถิ่น  พ.ศ.2563
4) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

(1) คาจางเหมาบริการ
เพื่อจายเป็นคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและขอบัญญัติตาง ๆ คา
ธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ คาซักฟอก คาระวางรถ
บรรทุก คาเบี้ยประกัน คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบก
หามสัมภาระ คาบริการกําจัด ปลวก เป็นตน คาจัดเตรียมสถาน
ที่ การตกแตง จัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายโครงการ ฯลฯ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 2 พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองผูที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน อบต.และผู
ปฏิบัติงาน อบต.และชมกิจกรรม อบต.
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:20 หนา : 77/177



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวย
งานอื่นโดยจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นของ
สถาบันกําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดินทางไปราชการของบุคลากร โดย
จายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 4 พ.ศ.2561
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รายจายอื่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงาน
ตางๆที่มีความจําเป็นเหมาะสม คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลาสําหรับพิธีการสําคัญตางๆตามวาระและ
โอกาสที่จําเป็นและมีความสําคัญ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให
จายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อวัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน แบบพิมพ เครื่องใช
สํานักงาน เชน กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ผาเช็ดตัวเด็ก สบู ยาสี
ฟัน แป้ง แกวนํ้า กระติกนํ้ารอน ราวตากผา ผงซักฟอก นํ้ายาลาง
จาน ไมกวาด ไมถูพื้น ฯลฯ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล เทป
บันทึกขอมูล สายเคบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรหรือ
ซอฟตแวร ที่มีราคาตอหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายป็นคาไฟฟ้าสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลโคงยาง
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:20 หนา : 84/177



คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคานํ้าประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลโคงยาง
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 10,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ชั้นไม 6 ชอง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจัดซื้อชั้นไม 6 ชอง จํานวน 2 หลัง เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อ
ไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด 
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561-2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 12  หนา 15
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ตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู ๆ
 ละ 5,900 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.มีมือจับชนิดบิด
2.มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ เดือนธันวาคม 2563
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 13 หนา 15
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,112,460 บาท
งบดําเนินงาน รวม 642,060 บาท

ค่าใช้สอย รวม 293,660 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือ เขาปกหนังสือ
และขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียมและ คาลงทะเบียนตางๆ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาจาง
เหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก คาจางงานรักษาความปลอดภัย คาจางงานทําความ
สะอาด คาจางงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถาน
ที่ การตกแตง จัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายโครงการ ฯลฯ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการวันเด็กแหงชาติ โดยมีคาใช
จาย ประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนาคารับรองผูที่เชิญมา
รวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค
ไดแก อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมี
แอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
และเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา หรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมทั้งคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจค
เตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมา
ทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณ และอื่นๆที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหหรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบใหผูชนะการ
ประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การ
แสดงและคาใชจายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน คาจาง
เหมาทําป้าย โฆษณาหรือสิ่งพิมพ คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  2  หนา 52
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โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่เพื่อพัฒนาการสมวัย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่
เพื่อพัฒนาการสมวัย โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายพิธี
ทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแกอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นๆที่ จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพหรือป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของใน
การจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7  พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  4  หนา 52
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ
เรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบนักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผู
เรียน)

จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน,คาอุปกรณการเรียน,คาเครื่องแบบ
นักเรียน,คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) เป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับ
สนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก : ศพ
ด.ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคง
ยาง จํานวน 1 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
1) คาหนังสือเรียน
2) คาอุปกรณการเรียน
3) คาเครื่องแบบนักเรียน
4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซิอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ประจปาปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะ
เทศบาลและ อบต.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  9  หนา  54
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคงยาง (คาจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 47,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคงยาง คาจัดการเรียน
การสอน (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการ
สอน) เด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) จํานวน 28 คน คนละ 1,700
 บาท
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3749
 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณประจําปี พ.ศ.2565 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  6 หนา 53
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.โคงยาง (คาอาหารกลางวัน)

จํานวน 144,060 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคง
ยาง คาอาหารกลางวันอัตรามื้อละ 21 บาท 28 คน เป็นเวลา 245
 วัน 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น         
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
  (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง  พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  7  หนา 53
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โครงการอบรมปฐมนิเทศกผูปกครอง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมปฐมนิเทศผูปกครอง โดยมี
คาใชจาย ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ใน
การฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขาฝึก
อบรม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  5  หนา  53
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ค่าวัสดุ รวม 348,400 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 308,400 บาท

1)  คาอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลโคงยาง
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  อัตราคน
ละ  7.37 บาท  28  คน จํานวน  260  วัน  จํานวน 53,700
  บาท
2) คาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนโคง
ยางวิทยา ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคน
ละ  7.37 บาท 112  คน  จํานวน  260  วัน จํานวน  214,700
  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  1  หนา  52  (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคงยาง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  8  หนา  54  (โรงเรียนโคงยางวิทยา)
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วัสดุการศึกษา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน คาหนังสือ  ของเลน  ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ
.2537  และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
หนวยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
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งบเงินอุดหนุน รวม 470,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 470,400 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) โรงเรียนโคงยางวิทยา

จํานวน 470,400 บาท

อุดหนุนโรงเรียนโคงยางวิทยาตามโครงการอาหารกลาง
วัน สําหรับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ  21
  บาท  112  คน  จํานวน  200  วัน  จํานวน 470,400 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่  มท 0808.2
/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว
 3749 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  (เฉพาะเทศบาลตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล)
หนวยงาน กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง  พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  10  หนา  54

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 506,000 บาท

งบบุคลากร รวม 306,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 306,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 306,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ไดแก  นักวิชาการสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา
หนวยงาน สํานักปลัด
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
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9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 170,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 170,000 บาท

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1)เพื่อจายเป็นคาป่วยการสําหรับนักบริบารทองถิ่น จํานวน 2
 คน คนละ 6,000 บาท ตอเดือน (12 เดือน)
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการเบิกคาใชจาย พ.ศ
.2562 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0808.2/ว3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562
(2)  เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ขององคการบริหารสวน
ตําบลโคงยางหลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่
ผานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทอง
ถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่น โดย
จายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตามที่
กําหนด ในการฝึกอบรมของคณะผูบริหารสมาชิกสภา อบต
.พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
รวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น โดยจายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559

โครงการอบรมสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การออกขอบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมและ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการออกขอบัญญัติ
ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 เชนคาใชจายเกี่ยวกับการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ ตางๆ
ในการฝึกอบรมคากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  1  หนา 63
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 448,080 บาท
งบดําเนินงาน รวม 288,080 บาท

ค่าใช้สอย รวม 188,080 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไขเลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไขเลือดออก เชน คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการและ
คาใชจายอื่นๆเทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรืิอหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  9  หนาที่  65
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โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบา เชน คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการและ
คาใชจายอื่นๆเทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรืิอหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  10  หนาที่  65
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โครงการสงเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรค
อุบัติใหม

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพการ
ป้องกันโรคติดตอ โรคไมติดตอและโรคติดตออุบัติใหม เชนคาใช
จายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาประกาศนีย
บัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
สําหรับ ผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ เทาที่
จําเป็น และเป็นคาจัดหาสถานที่ป้องกันและควบคุม
โรค วัสดุ อุปกรณสําหรับใชในการป้องกันและควบคุมโรค การจัด
หาอาหารใหเจาหนาที่ป้องกันและควบคุมโรค วัสดุ อุปกรณ
สําหรับใชในการป้องกันและควบคุมโรค การจัดหาอาหารใหเจา
หนาที่และผูที่ถูกกักกัน และการใชจายงบประมาณเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคติดตอ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง
การชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดตอดังกลาว
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  4  หนา  64
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โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 23,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับ
เคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บา เชนคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณ ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงานคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ เทาที่
จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  6  หนา  64
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โครงการสนับสนุนการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว
ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา

จํานวน 4,680 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการสํารวจ
ขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบา เชนคาสํารวจจํานวนสุนัข แมวที่มีเจาของและไมมี
เจาของโดยใหทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่
สุด ที่ มท0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  7  หนา  65
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนแกนนําสุขภาพในการควบ
คุมและป้องกันโรค

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูนําชุมชนแกนนําสุขภาพในการควบคุมและป้องกัน
โรค เชนคาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ เทาที่
จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  5  หนา  64

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

(1) คาวัสดุในการป้องกันโรคพิษสุนัขบา
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณในการฉีดเพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
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.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. 2535
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120
 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(2) คาวัสดุในการป้องกันโรคไขเลือดออก
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคไขเลือดออก ตาม
โครงการป้องกันโรคไขเลือดออก เชน คานํ้ายาพนหมอกควัน คา
ทรายอะเบทกําจัดยุง ฯลฯ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1552
 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1841
 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
6) หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1004 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1992
 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563
(3) คาวัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 
เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ตามโครงการสงเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดตอ โรค

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:20 หนา : 108/177



ไมติดตอและโรคอุบัติใหม
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1552
 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1841
 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563
6) หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1004 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1992
 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนใหคณะกรรมการหมูบานในเขตตําบลโคง
ยาง ดําเนินโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณสุข หมูบาน
ละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุขในกิจกรรมตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ เชน คาใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถ ทักษะของประชาชน คาใชจายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค การเผยแพรประชาสัมพันธ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ กับภารกิจของแตละโครงการ ดังนี้ 
หมูที่ 1 บานตะคลองแลง
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
โครงการ 2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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โครงการ 3โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)     
หมูที่ 2 บานขอนสะตือ
โครงการ 1 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
โครงการ 2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
โครงการ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 3 บานโคงยาง
โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและ
ชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
โครงการ 2 โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
โครงการ 3โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
หมูที่ 4 บานคลองพุดซา
โครงการ 1 โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
โครงการ 2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โครงการ 3โครงการรณรงคและแกไขปัญหายาเสพติด (ศูนยเพื่อน
ใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)
หมูที่ 5 บานเกาะ
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
โครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 6 บานขอนไทร
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค     
โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
โครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 7 บานเหมืองลี่
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โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค
โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
โครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมูที่ 8 บานกุดโคลน
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค 
โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม
โครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้     

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  8  หนา  65

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 372,000 บาท

งบบุคลากร รวม 334,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 334,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 334,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน ไดแก นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1
 อัตรา
หนวยงาน สํานักปลัด
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561
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งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 28,000 บาท

1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทอง
ถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวยงานอื่น โดย
จายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตามที่
กําหนด ในการฝึกอบรมของคณะผูบริหารสมาชิกสภา อบต
.พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และเขารวมการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทอง
ถิ่น โดยจายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหผูยากไรตําบลโคงยาง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเคราะหผูยาก
ไรตําบลโคงยาง ในการชวยเหลือดานการสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  1  หนา  57
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 60,000 บาท

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

คาใชจายดานการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน ที่
สาธารณะรวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาบริการ , คาอาหาร , คาเครื่องดื่ม คาจัด
สถานที่คาวัสดุ และอื่นๆที่จําเป็นตองใชในการจัดกิจกรรมตางๆ
ดานรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวม
ทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
หนวยงาน สํานักปลัด
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครอทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว629
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
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โครงการรณรงคและสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยก
ขยะตนทาง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการรณรงคและสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะตนทาง เชน คาใชจาย
เกี่ยวกับการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณคาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ เทาที่จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีินาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  1 หนา  104
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 270,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบต.พบประชาชน
โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
หนวยงาน สํานักปลัด
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  9  หนา  60
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โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการป้องกันและแกไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาวัสดุ และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรมคาเชา
อุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดู
งาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0816.5/ว2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อน
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  1  หนา  58
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โครงการโรงเรียนผูสูงอายุตําบลโคงยาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลโคงยาง โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการ
ใชและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับ
ผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารคายานพาหนะ คา
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
5) ระเบียบวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2560
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  2  หนา  58
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โครงการสงเสริมศักยภาพและสรางความเขมแข็งของเด็ก 
"เยาวชนกลาดี" อบต.โคงยาง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมศักยภาพ
และสรางความเขมแข็ง"เยาวชนกลาดี" อบต.โคงยาง โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ใน
การฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงานคาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ.2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  3  หนา  59
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โครงการอบรมสงเสริม สนับสนุนอาชีพใหกับประชาชนตําบลโคงยาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมสนับสนุน
อาชีพใหกับประชาชนตําบลโคงยาง โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงานคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  4  หนา  59
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โครงการอบรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลโคงยาง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพสตรีตําบลโคงยาง โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึก
อบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการ
ฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการ
ฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงานคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  6  หนา  60
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โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลโคงยาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุตําบลโคงยาง โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่
อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใช
จายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆในการฝึกอบรม คา
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คา
ของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการ
คาใชจายอื่นที่จําเป็นในกาฝึกรอบรม
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ
.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  5  หนา  59
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โครงการอบรมสงเสริมและพัฒนาคนพิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง 
ตําบลโคงยาง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการอบรมสงเสริม
และพัฒนาคนพิการ ผูดอยโอกาส คนไรที่พึ่ง ตําบลโคงยางโดยมี
คาใชจายประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับ
การฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ
ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขา
รับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการดูงาน คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คายานพาหนะ คาป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  7  หนา  60
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โครงการอบรมสงเสริมอนามัยเจริญพันธุป้องกันแกไขปัญหาเอดส 
และการตั้งครรภในวัยรุน

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมสงเสริมอนามัย
เจริญพันธุป้องกันแกไขปัญหาเอดสและการตั้งครรภในวัยรุน เชน
คาใชจายเกี่ยวกับการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณคา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดตอสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร คายานพาหนะ คาป้ายโครงการและคาใชจายอื่นๆ เทาที่
จําเป็น
หนวยงาน สํานักปลัด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการป้องกันและแกไขปัญหาการตั้งครรภในวัย
รุน พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  8  หนา  60
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ตําบลโคงยาง จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาเยาวชน
สัมพันธตานยาเสพติดและกีฬาประชาชนในตําบล โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาเชาหรือคาเตรียมสนามการแขงขัน คาอุปกรณ
กีฬา คาตอบแทนเจาหนาที่ประจําสนามการแขงขัน คาตอบแทน
เจาหนาที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัด
ทําป้ายชื่อหรือทีมผูเขารวมการแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติ
บัตรหรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถวยรางวัล ที่มอบให ผูชนะ
การแขงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่
มอบใหผูชนะการแขงขัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร
และเครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล คาชุดกีฬา คาใชจายอื่นๆ เชน การ
จัดพิธีเปิด - ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต คาเวชภัณฑ
และอุปกรณเวชภัณฑ
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  8  หนา  96

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 155,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:20 หนา : 128/177



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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โครงการ"ประเพณีลอยกระทงพระประทีป" จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการประเพณีลอย
กระทงพระประทีป โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกออฮอล  คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ  อุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุโทรทัศนและสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพหรือป้ายโครงการคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสื้อสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา และการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  3  หนา  94
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โครงการจัดงาน"ประเพณีกินเขาค่ํา" จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการจัดงาน "ประเพณีกินเขา
คํ่า" โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกออฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง 
เสียง เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุโทรทัศนและสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพหรือป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  1  หนา  94
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารีและสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชินี

จํานวน 20,000 บาท
วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:20 หนา : 132/177



เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลย
เดช สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกูร
 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมา
รวมงานและผูมา ผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกออฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจาย
อื่น ที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชา
หรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งานจําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้ง และคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชนคาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชา อุปกรณและอื่นๆที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาจางเหมาจัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศนและ
สื่อ ประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ
หรือป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัด
งาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น  อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  7  หนา  95
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรม
ราชินีนาถ 12 สิงหาคม

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต พระบรมราชินีนาถสิงหามหา
ราชินี โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายพิธีทางศาสนา คา
รับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกออฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาจางเหมา จัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุโทรทัศนและสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพหรือ
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  6  หนา  95
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โครงการประเพณีแหเทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการประเพณีแหเทียนพรรษา
โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่
เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแก คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่อง
ดื่มไมมีแอลกออฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่และคาใชจายอื่นที่
จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคา
บํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่อง
เสียง เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจาง
เหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใชจายในการประกวด
หรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาโลหรือถวย
รางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือการแขงขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด
หรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและ
คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทาง
วิทยุโทรทัศนและสื่อประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาทําป้าย
โฆษณาหรือสิ่งพิมพหรือป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวของในการจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  2  หนา  94

วันที่พิมพ : 31/1/2565  13:51:20 หนา : 135/177



โครงการสงเสริมกิจกรรมงานวันแมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรม
งานวันแมแหงชาติ โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาใชจายพิธีทาง
ศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค ไดแกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกออฮอล คาใชจายเกี่ยวกับสถานที่
และคาใชจายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คาสถานที่จัด
งาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน เชน เครื่อง
โปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจายเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ คา
จางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการตกแตง จัดสถานที่ คา
สาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน รวม
ถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาจางเหมา จัด
นิทรรศการ คามหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธงาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุโทรทัศนและสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพหรือ
ป้ายโครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  10  หนา  96

โครงการสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานโครงการสงเสริมกิจกรรม
ดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาใชจายพิธีทางศาสนา คารับรองผูที่เชิญมารวมงานและผู
มารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงคไดแก คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มไมมีแอลกออฮอล คาใชจาย
เกี่ยวกับสถานที่และคาใชอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวของ ไดแก คา
สถานที่จัดงาน เชน คาเชาหรือคาบํารุง คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่ จําเป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อ
ถอน เชน เครื่องโปรเจคเตอร เครื่องเสียง เต็นท เวที คาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เชน คาจางเหมารักษาความ
ปลอดภัยหรืออื่นๆ คาจางเหมาทําความสะอาด คาใชจายในการ
ตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ เชน กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน รวมถึงคาติดตั้ง คาเชาอุปกรณและอื่นๆ ที่เกี่ยว
ของ คาเชาหรือคาบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน คาใช
จายในการประกวดหรือแขงขัน ไดแก คาตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน คาโลหรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวด หรือการ
แขงขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบใหผูชนะ
การประกวดหรือแขงขัน คาจางเหมาจัดนิทรรศการ คา
มหรสพ การแสดงและคาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธ
งาน เชน คาโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศนและสื่อประเภทสิ่งพิมพ
ตางๆ คาจางเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพหรือป้าย
โครงการ คาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของในการจัดงาน
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาและการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  5  หนา  94
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โครงการอบรม และสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุประจําปี จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานอบรม และสงเสริมสุขภาพ
ผูสูงอายุประจําปีพรรษา โดยมีคาใชจายประกอบดวยคารับรองผู
ที่เชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค ไดแกและการตกแตงสถานที่อบรม คาใชจายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คาใชจายในการติดสื่อ
สาร คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช
บรรจุเอกสารสําหรับผูเขาฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการ คาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557
หนวยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  4  หนา  94

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,340,500 บาท

งบบุคลากร รวม 835,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 835,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 673,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล กองชาง จํานวน 2
 อัตรา ไดแก ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา นาย
ชางโยธา จํานวน 1  อัตรา
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
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กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทบริหารของกองชาง จํานวน 1 ตําแหนง ไดแก ตําแหนง ผู
อํานวยการกองชาง
หนวยงาน กองชาง
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจาง ประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม  2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกพนักงานจางและปรับปรุงคาตอบ
แทนพนักงานจาง ดังนี้ 1. พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) ใน
อัตราเดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12 เดือน
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มตาง ๆ ดังนี้
1.พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป) ในอัตราเดือนละ 1,000 บาท
จํานวน 12 เดือน
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4)พ.ศ
.2558 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558

งบดําเนินงาน รวม 462,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 115,000 บาท

(1) คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหดําเนิน
การเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เพื่อจายเป็นคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง
ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวัน
ที่ 6 กันยายน 2561 เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ
(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฏหมายกําหนด
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว859
 ลงวันที่ 29 พฤษ๓าคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแกพนัิกงาน
สวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ.2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 เรื่องประกาศ ก.จ
. , ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือ เขาปกหนังสือ
และขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียมและ คาลงทะเบียนตางๆ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาจางเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพ
นํ้า คาติดตั้งโทรศัพท คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบก
หามสัมภาระ คาบริการกําจัดปลวก คาจางงานรักษาความ
ปลอดภัย คาจางทําความสะอาด คาจางงานผลิตสื่อการประชา
สัมพันธ คาจัดเตรียมสถานที่ การตกแตง จัดทําป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายโครงการ ฯลฯ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวย
งานอื่นโดยจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นของ
สถาบันกําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการขอรังวัดที่สาธารณะประโยชนกรณีพิพาทหรือขอ
ตรวจสอบแนวเขตใหม

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการขอรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน
กรณีพิพาทหรือขอตรวจสอบแนวเขตใหม
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
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คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดินทางไปราชการของบุคลากร โดย
จายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2559

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ใหจายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคา
วัสดุ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจาย
ประจําปีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นลักษณะคาใชสอยและคา
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้ วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเย็บกระดาษกรรไกร ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ธงชาติ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณไฟฟ้าตางๆ เชน หลอดไฟฟ้า ฟิวสเทปพัน
สายไฟ ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ อุปกรณเครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทป
อื่นๆและอุปกรณรับ - สงวิทยุสื่อสาร เชน แบตเตอรี่ ถานวิทยุมือ
ถือ ฯลฯ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอย
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วัสดุกอสราง จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางตางๆ ในการซอมแซมทรัพยสิน ใน
กรณี อบต. จัดทําเองและจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช
ตางๆ เชน ปูน ทราย หิน ตะปู ฯลฯ ที่จําเป็น
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562     
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวัน
ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจาย
เงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ดังนี้ วัสดุคง
ทน เชน ไขควง ประแจ แมแรงล็อกเกียร ล็อกคลัช กระจกโคง
มน ฯลฯ วัสดุสิ้เปลือง เชน ยางรถยนต นํ้ามันเบรค ฟิลมกรอง
แสง ฯลฯ วัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล เชน เบรก คลัช พวง
มาลัย หัวเทียน แบตเตอรี่ กระจกมองขาง กันชน ไฟเบรค ไฟ
หนา ฯลฯ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื่อเพลิงและหลอลื่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี แกสหุงตม ฯลฯ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการปรับปรุงหลัก
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุคงทน เชน กระเป๋า
ใสกลองถายรูป ขาตั้งกลอง เลนส ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เชน
กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน สี ฟิลม ฯลฯ
หนวยงาน กองชาง     
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD 
โปรแกรมฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดสง คาลงทะเบียน คาดวงตราไปรษณีย ฯลฯ 
หนวยงาน กองชาง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้     
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ชอง จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อตูเก็บแฟ้ม 4 ชั้น 40 ชอง  จํานวน 1 ตู ๆ
 ละ 5,500 บาท เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมมีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ  จึงขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
หนวยงาน  กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  8  หนา  15
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ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

กลองดิจิตอล จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อกลองดิจิตอล โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1) จอ LCD  ขนาด 3 นิ้ว ขึ้นไป
2) ชนิดของการดหนวยความจํา SD , SDHC , SDXC
3) พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ 20.2 ลานพิกเซล ขึ้นไป
เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึงขอจัด
ซื้อตามราคาทองตลาด
หนวยงาน  กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  10  หนา  15

ครุภัณฑสํารวจ

เทปวัดระยะ จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเทปวัดระยะ (รอรายละเอียดจากกอง
ชาง) เนื่องจากครุภัณฑที่จัดซื้อไมมีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ  จึง
ขอจัดซื้อตามราคาทองตลาด
หนวยงาน  กองชาง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
     
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  11  หนา  15
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ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม
นอยกวา 19 นิ้ว)

จํานวน 17,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
1) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอย
กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
2) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม
นอยกวา 4 MB
3) มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
นอยกวา 4 GB
4) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
5) มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
6) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Basw-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1
 ชอง
7) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย
กวา 3 ชอง
8) มีแป้นพิมพและเมาส
9) มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
หนวยงาน กองชาง
 - เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 -2565
  ลําดับที่  9  หนา  15
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งานก่อสร้าง รวม 863,500 บาท
งบลงทุน รวม 863,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 863,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.บานกุดโคลน หมูที่ 8 ตําบลโคงยาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สายบานนายหลอด นอดีสูงเนิน 
ไปนานางรําพึง  ถีสูงเนิน)

จํานวน 230,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสรางถนน คสล.บานกุด
โคลน หมูที่ 8 ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา (สายบานนายหลอด นอดีสูงเนิน ไปนานางรําพึง ถี
สูงเนิน) โดยมีขนาดความกวาง 3.00 เมตร ยาว 127
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 381 ตาราง
เมตร พรอมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.โคงยาง
กําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ลําดับที่  12  หนา 12
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานกุดโคลน  หมูที่ 8  ตําบลโคงยาง  
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา (สายหลังประปา)

จํานวน 94,200 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินโครงการกอสรางถนนหินคลุก บานกุด
โคลน หมูที่ 8 ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา (สายหลังประปา) โดยมีขนาดความกวาง 3.50
 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
นอยกวา 93 ลูกบาศกเมตร ตามแบบที่ อบต.โคงยางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ลําดับที่ 13 หนา 12

โครงการกอสรางบล็อกทอเหลี่ยม บานขอนสะตือ หมูที่ 2 ตําบลโคง
ยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 466,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสรางบล็อกทอเหลี่ยม บาน
ขอนสะตือ หมูที่ 2 ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีขนาดความกวาง 3.00 เมตร ยาว 7
 เมตร สูง 2.70 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย ตามแบบที่ อบต.โคงยางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ลําดับที่ 4 หนา 4
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โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา บานเหมืองลี่ หมูที่ 7 ตําบลโคง
ยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (สายสามแยกหนาศาลา
ประชาคม)

จํานวน 72,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา บาน
เหมืองลี่ หมูที่ 7 ตําบลโคงยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา (สายสามแยกหนาศาลาประชาคม) โดยวางทอ
ระบายน้ํา คสล. เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 22
 ทอน และบอพัก คสล.ขนาดความกวาง 1 เมตร ยาว 1
 เมตร ลึก 1 เมตร จํานวน 3 บอพัก และตัด คสล. จํานวน 10
 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.โคงยางกําหนด
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง (พ.ศ.2561-2565
) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ลําดับที่  11  หนา  12

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,013,300 บาท

งบบุคลากร รวม 562,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 562,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 520,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี 2 อัตรา โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น ดังนี้
1. ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร จํานวน 1 ตําแหนง
2. เจาพนักงานการเกษตร จํานวน 1 ตําแหนง
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราช
กฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
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ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3 /ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนทองถิ่น
ประเภทบริหารของสํานักปลัด จํานวน 1
 ตําแหนง ไดแก ตําแหนง ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
 และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
จากเงินเดือนขาราชการและลูกจาง ประจําสวนราชการ (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลง
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวน
ตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยว
กับ อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบ
แทนอื่น (ฉบับที่ 6)
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งบดําเนินงาน รวม 417,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 32,000 บาท

1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ของ
องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปีที่ผานการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หนวยงาน  กองสงเสริมการเกษตร 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว
 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก
พนักงานสวนทองถิ่นใหเป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี
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ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ หรือ เขาปกหนังสือ
และขอบัญญัติตางๆ คาธรรมเนียมและ คาลงทะเบียนตางๆ คาซัก
ฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเบี้ยประกัน คาติด
ตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้งโทรศัพท คาจาง
เหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ คาบริการกําจัด
ปลวก คาจางงานรักษาความปลอดภัย คาจางงานทําความ
สะอาด คาจางงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ คาจัดเตรียมสถาน
ที่ การตกแตง จัดทําป้ายประชาสัมพันธ ป้ายโครงการ ฯลฯ
หนวยงาน กองสงเสริสการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและ
การจําแนกรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120
 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของ
บุคลากรของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่นและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและหนวย
งานอื่นโดยจายเป็นคาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นของ
สถาบันกําหนด ในการฝึกอบรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดินทางไปราชการของบุคลากร โดย
จายเป็นคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงและคาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ ตามสิทธิที่ควรไดรับ
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555 และแกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
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โครงการรณรงคการไถกลบตอซังขาว จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคการไถกลบตอซังขาว โดยมี
รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการประกอดวย คาอาหาร
กลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอมนํ้าดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ คาป้ายรณรงค คาป้ายโครงการ วัสดุและอุปกรณใน
การอบรม คาจัดทําแปลงสาธิต คาวิทยากรและคาใชคาอื่นๆที่จํา
เป็น ฯลฯ
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  7  หนา  56
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โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการปลูก
พืชเศรษฐกิจโดยมีรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ
ประกอบดวย คาอาหารกลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอม
นํ้าดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาสถานที่อบรม
วัสดุและอุปกรณในการอบรม และคาวิทยากร เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปี อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 -
 2565  ลําดับที่  4  หนา  55

โครงการอบรมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวตําบลโคงยาง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมผูเลี้ยงสัตวตําบลโคงยางโดย
มีรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการประกอบดวย คาอาหาร
กลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอมนํ้าดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะ คาป้ายโครงการ คาสถานที่อบรม วัสดุและอุปกรณใน
การอบรม และคาวิทยากร เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  5 หนา  56
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โครงการอบรมจัดทําแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการจัดทําแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอ
เพียง ตามแนวพระราชดําริโดยมีรายละเอียดคาใชจายในการ
ดําเนินการประกอบดวย คาอาหารกลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหาร
วางพรอมนํ้าดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คา
วิทยากรวัสดุและอุปกรณในการอบรมและการจัดทําแปลง
สาธิต เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  6  หนา  56
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โครงการอบรมเยาวชนเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการอบรมเยาวชนเกษตรและประชาชนทั่ว
ไป โดยมีรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการประกอบดวย คา
อาหารกลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอมนํ้าดื่ม คาจาง
เหมายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาวิทยากรวัสดุและอุปกรณใน
การอบรมและการจัดทําแปลงสาธติ เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  2  หนา  55
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานดานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาดําเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานดาน
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการ
ประกอบดวย คาอาหารกลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอม
นํ้าดื่ม คาจางเหมายานพาหนะ คาป้ายโครงการ คาสถานที่อบรม
วัสดุและอุปกรณในการอบรมและคาวิทยากร เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  1  หนา  55

โครงการอบรมสงเสริมการเพาะเห็ด จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอบรมสงเสริมการเพาะเห็ด โดยมี
รายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการประกอบดวย คาอาหาร
กลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอมนํ้าดื่ม คาจางเหมายาน
พาหนะคาป้ายโครงการ คาสถานที่อบรมวัสดุและอุปกรณใน
การอบรม และคาวิทยากร เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรม ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  3  หนา  55
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ กรณีเป็นการจางทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให
จายจากคาใชสอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเป็นผู
ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้
1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย
2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหจาย
จากคาวัสดุ
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้ วัสดุคง
ทน เชน หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเย็บกระดาษกรรไกร ฯลฯ
 วัสดุสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก แฟ้ม ลวดเย็บ
กระดาษ ปากกา ธงชาติ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ 
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดี
เซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี แกสหุงตม ฯลฯ
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 /ว1095ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
(3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน กรรไกรตัดกิ่ง ปุ๋ย สารเคมีป้องกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว วัสดุเพาะชํา เมล็ดพันธุ
พืช จอบ เสียม คราด สายยาง ฯลฯ
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายงบประมาณ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 /ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผน CD 
โปรแกรมฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
หนวยงาน  กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 34,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

เครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพื้ฐาน ดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผูผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200 X 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม
นอยกวา 19 หนาตอนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไมนอย
กวา 15 หนาตอนาที (ppm) sinv 5 ภาพตอนาที (ipm)
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวนไม
นอยกวา 1 ชอง
- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 50 แผน
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom
หนวยงาน สํานักปลัด 
- เป็นไปตาม ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561-2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  14  หนิา  15
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญ ซึ่งไมรวมถึงคาซอมแซมบํารุงตามปกติ หรือคาซอม
กลาง ของกองสงเสริมการเกษตร เพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2
 / ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1134
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑและอัตราคาใชจาย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปีใน
ลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค
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งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกําจัดขยะอินทรียโดยใชใสเดือนดิน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการกําจัดขยะอินทรียโดยใชใสเดือน
ดินโดยมีรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการประกอบดวยคา
อาหารกลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอมนํ้าดื่ม คาป้าย
โครงการ คายานพาหนะ คาสถานที่อบรม วัสดุและอุปกรณใน
การอบรม และคาวิทยากร เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่  2  หนา  104
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โครงการคลองสวย น้ําใส จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการคลองสวยนํ้าใสโดยมีรายละเอียด
คาใชจายในการดําเนินการประกอบดวยคาอาหารกลางวันพรอม
นํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอมนํ้าดื่ม คาป้ายโครงการ คาวิทยากร
และ คาจางเหมาทําความสะอาด กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแห
ลงนํ้าสาธารณะ เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2) ลําดับที่  1  หนา  15
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โครงการรักษสิ่งแวดลอม 12 สิงหาคม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรักษสิ่งแวดลอม 12 สิงหาคม โดย
มีรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการประกอบดวยคาอาหาร
กลางวันพรอมนํ้าดื่ม คาอาหารวางพรอมนํ้าดื่ม คาป้าย
โครงการ คาวิทยากรและ คาจางเหมาทําความสะอาด กําจัดผัก
ตบชวา วัชพืชในแหลงนํ้าสาธารณะ คาวัสดุและอุปกรณตาง ๆ
 เป็นตน
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรม และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
  ลําดับที่  3  หนา  103
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โครงการวันตนไมแหงชาติ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการวันตนไมแหงชาติ โดยมีราย
ละเอียดคาใชจายในการดําเนินการประกอบดวย คาอาหารวาง
พรอมนํ้าดื่ม คาป้ายโครงการ คาเตรียมสถานที่ คาพันธุไม คาวัสดุ
และอุปกรณตางๆที่จําเป็น
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561-2565
  ลําดับที่  4  หนา 103
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีรายละเอียด
คาใชจายในการดําเนินการประกอบดวยคาสถานที่อบรม คา
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาเอกสารและสิ่ง
พิมพ คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม คากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใชบรรจุเอกสารสําหรับ ผูเขาฝึกอบรม คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาป้ายโครงการคาใชจายอื่น
ที่จําเป็นในการฝึกอบรมและการจัดทําโครงการ
หนวยงาน กองสงเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
. 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดําเนิน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น อบต.โคงยาง พ.ศ.2561 - 2565
 ลําดับที่ 2 หนา 51
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