
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง
อําเภอ สูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,135,920 บาท

งบบุคลากร รวม 5,018,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,225,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ของนายก อบต. 1 อัตรา ๆ
 ละ 20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท  และ
เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายกองค์บริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280
 บาท  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554    
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557   
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.72
/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 
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เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ของนายก อบต. 1 อัตรา ๆ
 ละ 1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และค่า
ตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ๆ ละ 880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.72
/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ของนายก อบต. 1 อัตรา ๆ ละ 1,750
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท และเงินค่าตอบแทน
พิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ ละ 880
 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.72
/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายก อบต
.  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.72
/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,540,800 บาท
สําหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ  11,220
  บาท จํานวน 12 เดือน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตรา
เดือนละ  9,180   บาท จํานวน 12 เดือน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล (14 คน) อัตราเดือนละ  7,200  บาท จํานวน 12 เดือน เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ  7,200  บาท จํานวน 12
 เดือน 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554    
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา องค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.72
/ว2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554  เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2554 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,793,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,970,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 6 คน ได้แก่ ปลัด อบต.  จํานวน 1 อัตรา  หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน  1  อัตรา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน   1
   อัตรา  นักวิชาการสาธารณสุข  จํานวน  1  อัตรา นักพัฒนา
ชุมชน  จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา   
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3
/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหาร
ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหาร
ของสํานักปลัด จํานวน 2 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่ง ปลัด อบต. , หัวหน้า
สํานักปลัด อบต.
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 253,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปีให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา    
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่4) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างของสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  3
  อัตรา  ได้แก่  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 อัตรา  นักการ
ภารโรง  จํานวน  1  อัตรา  คนงานทั่วไป  จํานวน 1   อัตรา
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.      
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่  19
  สิงหาคม  2558
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ
 เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.      
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2558 ลงวันที่  19
  สิงหาคม  2558

งบดําเนินงาน รวม 1,860,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้ง
ยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับ บุตรของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล บุตรของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
ประจํา 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 1,100,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือและข้อ
บัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้าง
งานทําความสะอาด ค่าจ้างงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์  ค่าจัดเตรียม
สถานที่  การตกแต่ง จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ  ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
      เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ 
ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ เลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่า
บริการด้วยและค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรอง เพื่อเป็น
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน
หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552  
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542   
(3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ คณะ
อนุกรรมการเพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน หรือองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552 
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 

วันที่พิมพ์ : 18/10/2561  14:25:07 หน้า : 8/88



รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต
.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นตามที่กําหนด  ในการฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
ร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดย
จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ตามสิทธิที่ควรได้รับ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ
.2559               

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งของ อบต. ในการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิก อบต. และนายก อบต. เช่น ค่าจัดสถานที่  ค่าอุปกรณ์เครื่อง
เสียง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช่จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งทีใช้บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552  
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้งถิ่น
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564 
(เพิ่มเติม  เปลียนแปลง ฉบับที่ 3)  ลําดับที่  1  หน้า  10 
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โครงการเตรียมความพร้อมประชาชนตําบลโค้งยางเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อมประชาชน
ตําบลโค้งยางเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น  ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร  ค่า
อาหาร และเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าของสมมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับที่  4  หน้า  154

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นําชุมชน

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ พนักงาน  ลูกจ้าง  คณะผู้บริหาร  และ
ผู้นําชุมชน  เช่น  ค่าจัดสถานที่ ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  ค่า
พาหนะ ค่าของสมมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เท่าที่จําเป็น  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับที่  9  หน้า 155  
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รายจ่ายอื่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานต่างๆที่มี
ความจําเป็นเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาสําหรับพิธีการสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความ
สําคัญค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0407/ว1289 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่าง ๆ
 ค่าพวงมาลา และพานพุ่มดอกไม้
5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้สินไหมทดแทน
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3
 ตุลาคม 2554 
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ 
 หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้  วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่อง
คิดเลข เครื่องเย็บกระดาษกรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ธง
ชาติ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.    
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้ วัสดุคงทน เช่น แก้วนํ้า 
จานรอง  ถาด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  ถังขยะ ผงซักฟอก แปรง 
นํ้ายาล้างจาน ไม้กวาด  ฯลฯ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.    
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ             
            

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้วัสดุคงทน 
เช่น ไขควง ประแจ แม่แรงล็อกเกียร์ ล็อกคลัช กระจกโค้งมน  ฯลฯ 
วัสดุสิ้เปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรค ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก คลัช พวงมาลัย หัวเทียน
แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง กันชน ไฟเบรค ไฟหน้า ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523
 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค             

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง เลนส์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์
พู่กัน สี ฟิล์ม ฯลฯ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.   
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น CD โปรแกรมฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หน่วย
งาน สํานักงานปลัด อบต. 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษา ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง ค่าลงทะเบียน ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์   ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น  

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงค่าอินเทอร์
เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 
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งบลงทุน รวม 257,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 257,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 32,000 
บีทียู 
(มีระบบฟอกอากาศ)

จํานวน 126,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวนขนาด 32,000 บีทียู  จํานวน 3 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดัง
นี้
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า 32,000 บีทียู 
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็นขนาดไม่
เกิน40,000 บีทียู  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และสลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids)หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57
) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 
- ถ้าจํานวน บีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจํานวน บีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวน บีทียู หารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียู
ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศ
มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไป
กลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 8 หน้า 14
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โต๊ะประชุม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม  จํานวน 1 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาเหล็กชุปโครเมียมตัวที แบบโต๊ะ
ประชุม 26 ที่นั่ง ประกอบด้วย 
- โต๊ะครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 X 75 เซนติเมตร จํานวน 2
 ตัว 
- โต๊ะขนาด 60 X 205 X 75 เซนติเมตร จํานวน 6 ตัว
- หน้าโต๊ะหนา 2.5 เซนติเมตร
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564 
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 2 หน้า 14                 

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ปี  2561 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)  ทําด้วยไม้สัก
2)  มีโต๊ะหมู่บูชา  9  ตัว  ความกว้างตัวละ  9  นิ้ว
3)  มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  บัญชีราคามาตรฐานคุรภัณฑ์  เดือนมกราคม  2561
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
(เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 1 หน้า 14 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิ
ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจําปี 2561 ดังนี้
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
2. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
4. มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
5. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base - T หรือดีกว่าจํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
6. มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
7. มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
8.มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 9 หน้า 14  

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่ง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง ของสํานักงานปลัด อบต
.เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
(1)  ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. เพื่อการสื่อสาร
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของ อบต.โค้งยาง เพื่อการสื่อสาร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการต่อายุพื้นที่
เว็ปเพจพร้อมโดเมนเนม ค่าปรับปรุงพัฒนาเว็ปไซต์ 
www.kongyang.go.th และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เท่าที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.          
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2549
2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0807.2/10106
ลงวันที่ 19 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวปไซต์

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆซึ่งมิใช่เพื่อ
การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ  ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2549
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,519,600 บาท
งบบุคลากร รวม 1,053,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,053,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,011,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล  กองคลัง  จํานวน  3  อัตรา   ได้แก่
ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน 1 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1
  อัตรา  นักวิชาการพัสดุ  จํานวน  1  อัตรา
หน่วยงาน  กองคลัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหาร
ของกองคลัง   จํานวน  1  ตําแหน่ง  ได้แก่  ผู้อํานวยการกองคลัง 
หน่วยงาน กองคลัง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6)  
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งบดําเนินงาน รวม 463,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 115,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้ง
ยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หน่วยงาน กองคลัง 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นรางวัลประจําปี

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุด
นักขัตฤกษ์และนอกเวลาการปฏิบัติราชการปกติของพนักงานลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง 
หน่วยงาน กองคลัง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับ บุตรของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล บุตรของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
ประจํา 
หน่วยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7พ.ศ. 2554
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 251,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือและข้อ
บัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหาม
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก  ค่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างทํา
ความสะอาด ค่าจ้างงานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์  ค่าจัดเตรียมสถาน
ที่  การตกแต่ง จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ  ฯลฯ
หน่วยงาน กองคลัง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  
ลงวันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เช่น ค่าจัดทํา
ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
หน่วยงาน กองคลัง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 2 หน้า 156
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ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น
หน่วยงาน กองคลัง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว67
 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3 / ว483 ลงวัน
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 2 หน้า 10 

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต
.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น โดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่จําเป็นตามที่กําหนด  ในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
หน่วยงาน กองคลัง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
ร่วมการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดย
จ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง  ตามสิทธิที่ควรได้รับ
หน่วยงาน กองคลัง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ
.2559 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ
หน่วยงาน กองคลัง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้  วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่อง
คิดเลข เครื่องเย็บกระดาษ กรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ธง
ชาติ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ  
หน่วยงาน กองคลัง
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ             

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  ดังนี้ วัสดุคงทน เช่น แก้ว
นํ้า จานรอง ถาด ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น  ถังขยะ ผงซักฟอก แปรง นํ้ายา
ล้างจาน ไม้กวาด  ฯลฯ 
หน่วยงาน กองคลัง
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น CD โปรแกรมฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
หน่วยงาน กองคลัง
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่ง ค่าลงทะเบียน ค่าดวงตราไปรษณีย์   ฯลฯ 
หน่วยงาน กองคลัง
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

งบลงทุน รวม 3,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมติดผนัง จํานวน 3,600 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว  จํานวน  2  ตัว ๆ ละ  1,800 บาท  เนื่อง
จากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด 
หน่วยงาน  กองคลัง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่ 3 หน้า 14 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าป่วยการชดเชยการทํางาน หรือเวลาที่เสีย
ไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายให้แก่อาสามสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน พ.ศ.2553
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7271 ลงวัน
ที่ 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ข้องตามสิทธิที่ควรได้รับในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบลมีคําสั่งให้ อปพร.ไปปฏิบัติ
ราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กําหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2559 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการ รักษาความปลอดภัยนักท่อง
เที่ยว เช่น ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหารว่างและ  เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว
 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว
 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม  2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับที่ 1  หน้า 149 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 355,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซักซ้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564 
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โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. อบต.โค้งยาง จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและ  สิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับที่  2  หน้า 149

โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. อบต.โค้งยาง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. อบต
.โค้งยาง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ   การตกแต่งสถานที่อบรม ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับที่ 5 หน้า  149
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โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยกับ
ประชาชนตําบลโค้งยาง

จํานวน 20,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยว
กับสาธารณภัยและการป้องกันภัย กับประชาชนตําบลโค้งยาง เช่น ค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่า
ที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับที่  4  หน้า 149 

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กระจกโค้งมน กรวย
จราจร ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่น  เครื่องดับเพลิง  ฯลฯ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วันที่พิมพ์ : 18/10/2561  14:25:07 หน้า : 29/88



งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งและปรับปรุงกระจกโค้งภายในตําบลโค้งยาง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการติดตั้งและปรับปรุงกระจกโค้ง
ภายในตําบลโค้งยาง เช่น ค่าติดตั้งกระจกโค้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ติดตั้งกระจกโค้งนูน ชนิดโพลี่คาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24
 นิ้ว พร้อมติดตั้งเสาเหล็กกลมขนาด2.5 นิ้ว ความสูงขนาด 3 เมตร พ่น
สี-ขาวดํา พร้อมแท่นปูนและอุปกรณ์ติดตั้ง  จํานวน 15 จุด
2.  เปลี่ยนกระจกโค้งนูน ชนิดโพลี่คาร์บอเนต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24
 นิ้ว (แทนจุดเดิมที่ชํารุด) จํานวน  10 จุด
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จัดซื้อไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอจัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4)  หนังสือที่ มท 0808.2/1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)  ลําดับที่  1  หน้า  11

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,394,240 บาท

งบบุคลากร รวม 1,066,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,066,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 904,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  3  อัตรา จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน  904,440  บาท  โดยจ่าย
ให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้
1.  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  จํานวน 1 ตําแหน่ง
2.  นักวิชาการศึกษา จํานวน 1  ตําแหน่ง 
3.  ครู  จํานวน 1  ตําแหน่ง  
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547
(3)  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ
.2547
(4)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ
ที่  9)  พ.ศ.2558  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558
(5)  หนังสือ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ที่  มท  0809.9/ว  25 ลงวันที่  16
  กรกฎาคม 2558  เรื่อง  การปรับอัตราเงินเดือนสําหรับข้าราชการหรือ
พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอํานวย
การท้องถิ่น  ดังนี้1.  ผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2558  (ฉบับที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ดังนี้ 1.  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  ในอัตราเดือน
ละ  9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน เป็นเงิน 108,000  บาท
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่  19
  สิงหาคม  2558 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
1.  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  ในอัตราเดือนละ  1,000
  บาท  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 12,000  บาท
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่  19
  สิงหาคม  2558 
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งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ  
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  พ.ศ.2523  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  7 พ.ศ.2554 
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
5)  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน 
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ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
(1)  ค่าจ้างเหมาบริการ  
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบี้ย
ประกัน  ค่าจ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
บริการกําจัด ปลวก  เป็นต้น  ค่าจัดเตรียมสถานที่  การตกแต่ง จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ  ฯลฯ
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537 
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองผู้ที่มาเยี่ยมหรือมาตรวจงาน  อบต.และผู้ปฏิบัติงาน 
อบต.และชมกิจกรรม  อบต.
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณ และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่องเรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายใน
การประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและ
ค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรของ 
อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นโดยจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นของสถาบันกําหนด  ในการฝึกอบรมของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6 พ.ศ.2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการของบุคลากร โดยจ่ายเป็น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตาม
สิทธิที่ควรได้รับ
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2559 

รายจ่ายอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานต่างๆที่มี
ความจําเป็นเหมาะสม ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลาสําหรับพิธีการสําคัญต่างๆตามวาระและโอกาสที่จําเป็นและมีความ
สําคัญ
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอดให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค           

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  เครื่องใช้สํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  ฯลฯ  
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค           
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  ผ้าเช็ดตัวเด็ก สบู่ ยาสี
ฟัน  แป้ง  แก้วนํ้า กระติกนํ้าร้อน  ราวตากผ้า ผงซักฟอก  นํ้ายาล้าง
จาน  ไม้กวาด  ไม้ถูพื้น  ฯลฯ 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค           

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  สายเคบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์  ที่มี
ราคาต่อหน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ฯลฯหน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
โค้งยาง
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 
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ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลโค้งยาง
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน รวม 27,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  จํานวน  1  ชุด  ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ปี  2561 คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1)  ทําด้วยไม้สัก
2)  มีโต๊ะหมู่บูชา  9  ตัว  ความกว้างตัวละ  9  นิ้ว
3)  มีฐานรองโต๊ะหมู่ 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  บัญชีราคามาตรฐานคุรภัณฑ์  เดือนมกราคม  2561
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3) ลําดับที่ 4 หน้า  14 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
อ่างล้างจาน  ขาตั้ง  2  หลุม 1 ที่พัก จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน  ขาตั้ง  2  หลุม 1 ที่พัก  จํานวน 1 ชุด
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3) ลําดับที่ 6 หน้า  14             
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- ความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200  x  1,200  dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 8.8 ต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm)
หรือ 4.5 ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ USB  2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดัง
นี1้)  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี  พ.ศ.2561เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2561
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่  3) ลําดับที่ 5 หน้า  14            
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 991,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 523,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนาค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ได้แก่  อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่  ค่าสถานที่จัดงาน  เช่น  ค่าเช่า
หรือค่าบํารุง  ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวม
ทั้งค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน  เช่น  เครื่องโปรเจคเตอร์  เครื่อง
เสียง  เต็นท์  เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาปลอดภัยหรืออื่นๆ  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่ง
จัดสถานที่  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  กระแสไฟฟ้า  นํ้า
ประปา  โทรทัศน์  รวมถึงค่าติดตั้ง  ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง  ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา  ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน  ค่าใช้จ่ายใน
การประกวดหรือแข่งขัน  ได้แก่  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าโล่ห์
หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการ
ประกาศเกียรติคุณ  เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือ
แข่งขัน  ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ  ค่ามหรสพ  การแสดงและค่าใช้จ่าย
ในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์  ค่าจ้างเหมาทําป้าย โฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 2 หน้า  150             
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนาการสมวัย จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อ
พัฒนาการสมวัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา 
ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ได้แก่  ค่าสถานที่จัดงาน  เช่น  ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าจ้างเหมาทํา
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์หรือป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 4 หน้า  150             

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โค้งยาง (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 42,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  ค่าจัดการเรียน
การสอน  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน) เด็ก
ปฐมวัย(อายุ 2 - 5 ปี)  จํานวน  1,700  บาท/คน  
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 6 หน้า  151             
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.โค้งยาง (ค่าอาหารกลางวัน)

จํานวน 122,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง ค่าอาหารกลาง
วันอัตรามื้อละ 20 บาท/คน เป็นเวลา 245 วัน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2551
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 2)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 7 หน้า  151             

โครงการอบรมปฐมนิเทศก์ผู้ปกครอง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้าฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 5 หน้า  151             
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ค่าวัสดุ รวม 323,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 273,000 บาท

(1)  ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โค้งยาง ตั้งไว้ 
 48,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง อัตราคนละ  7.37
 บาท จํานวน  260  วัน  
(2) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ตั้งไว้  225,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนโค้งยาง
วิทยา ระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ  7.37
 บาท จํานวน  260  วัน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 1 หน้า  150 (ศพด.อบต.โค้งยาง)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 8 หน้า  152 (โรงเรียนโค้งยางวิทยา)           

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าหนังสือ ของเล่น  ฯลฯ
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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งบเงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 468,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 
โรงเรียนโค้งยางวิทยา

จํานวน 468,000 บาท

อุดหนุนโรงเรียนโค้งยางวิทยาตามโครงการอาหารกลางวัน สําหรับ
อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 อัตราคนละ 20  บาท  จํานวน  200  วัน
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  หนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
 ลําดับที่ 1 หน้า  164           
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ออกข้อบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกข้อบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณ
สุข พ.ศ.2535 เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า
อุปกรณ์ ต่างๆในการฝึกอบรม 
ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของ
สมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่า
ที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 334,680 บาท
งบดําเนินงาน รวม 174,680 บาท

ค่าใช้สอย รวม 89,680 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคอุบัติ
ใหม่

จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  4  หน้า  130  
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โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 23,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการศึกษาดูงานค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่า
ที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ลําดับที่  1  หน้า   3  
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โครงการสนับสนุนการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 4,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า เช่นค่าสํารวจจํานวนสุนัข แมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของโดยให้ทํา
การสํารวจปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายใน
เดือนมิถุนายน 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ลําดับที่  2  หน้า   3  

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนแกนนําสุขภาพในการควบคุมและ
ป้องกันโรค

จํานวน 26,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนแกนนําสุขภาพในการควบคุมและป้องกันโรค  เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  5  หน้า  130  
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ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 85,000 บาท

(1)  ค่าวัสดุในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  30,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2549
3) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
(2)  ค่าวัสดุในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ตั้งไว้  55,000  บาทเพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่านํ้ายาพ่นหมอกควัน ค่าทรายอะเบทกําจัดยุง ฯลฯ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตตําบลโค้งยาง
ดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000
 บาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความ
รู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสําหรับการอบรม การ
ประชุม การสัมมนา การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจของแต่ละโครงการ ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านตะคลองแล้ง    
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
โครงการ 2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการ 3โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
หมู่ที่ 2 บ้านขอนสะตือ
 โครงการ 1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
โครงการ 2 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นม
โครงการ 3 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมู่ที่ 3 บ้านโค้งยาง 
โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โครงการ 2 โครงการตรวจสุภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
โครงการ 3โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นมหมู่ที่ 4 บ้านคลองพุดซา 
โครงการ 1 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
โครงการ 2 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
โครงการ 3โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจวัย
รุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ  
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นมโครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
หมู่ที่ 6 บ้านขอนไทร
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นมโครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองลี่ 
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
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โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นมโครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 8 บ้านกุดโคลน
โครงการ 1โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
โครงการ 2โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้า
นมโครงการ 3โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ลําดับที่  1  หน้า   12

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตําบลโค้งยาง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตําบล
โค้งยาง
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงหมาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  1  หน้า  123  
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 131,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน ที่สาธารณะ
รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ , ค่าอาหาร , ค่าเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ 
ค่าวัสดุ และอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆด้านรักษาความ
สะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
4) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
6) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5
/ว306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว629 ลงวัน
ที่ 7 มีนาคม 2561

โครงการกําจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วย ค่าอาหารกลาง
วันพร้อมนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ค่าสถานที่อบรมวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม และค่าวิทยากร 
เป็นต้น
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  2  หน้า  147 
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โครงการรณรงค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้น
ทาง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่ง
ที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการ
ศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  1  หน้า  147

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 36,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างโรงเรือนจุดพักขยะอันตราย อบต.โค้งยาง อําเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือนจุดพักขยะอันตรายโดยมี
ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตรก่ออิฐสูง 90 เซนติเมตร ติดตั้งลวด
ตาข่ายแบบตาสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหลังคาเมทัลชีท 
รายละเอียดตามแบบอบต.โค้งยาง กําหนด
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560
 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว0263 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2561
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว627
  ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  13  หน้า  9  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 370,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 370,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.พบประชาชนโดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่
ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดู
งาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
 -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  6  หน้า 154  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว
 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง  การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้ม
กันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  1  หน้า  124 
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โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบลโค้งยาง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตําบล
โค้งยาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  
ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
5) ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2560
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  2  หน้า  5 

โครงการส่งเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของเด็ก "เยาวชนกล้าดี" 
อบต.โค้งยาง

จํานวน 100,000 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพและ
สร้างความเข้มแข็ง"เยาวชนกล้าดี" อบต.โค้งยาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้
บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัด
ทําโครงการ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  2  หน้า 124
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โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุนอาชีพให้กับประชาชนตําบลโค้งยาง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ให้กับประชาชนตําบลโค้งยาง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อ
สาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  3  หน้า  124 

โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลโค้งยาง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพสตรีตําบลโค้งยาง   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงานค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ   ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  5  หน้า  125
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โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตําบลโค้งยาง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตําบลโค้งยาง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการ
ฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในกาฝึกรอบรม
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ) ลําดับที่ 1  หน้า 5
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โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตําบล
โค้งยาง

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ตําบลโค้งยางโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  
ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวัน
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว24
 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  6  หน้า  125          
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โครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญพันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมส่งเสริมอนามัยเจริญ
พันธุ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  เช่นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่า
ของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่า
ที่จําเป็น
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ
. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  7  หน้า  126 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตําบลโค้งยาง จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์
ต้านยาเสพติดและกีฬาประชาชนในตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
เช่าหรือค่าเตรียมสนามการแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจําสนามการแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าจัดทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันและ
หรือค่าจัดทําเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ที่
มอบให้ ผู้ชนะการแข่งขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของ
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอกอฮอล์ ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การจัดพิธี
เปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬาสาธิต ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์
เวชภัณฑ์
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการ"ประเพณีลอยกระทงพระประทีป" จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประเพณีลอยกระทงพระ
ประทีป โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรอง
ผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกออฮอล์ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่อง
โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า
อุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลา
ที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการ
แข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ
โทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์หรือป้ายโครงการ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
 หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสื้อสั่งการ ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
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โครงการจัดงาน"ประเพณีกินเข่าคํ่า" จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการจัดงาน "ประเพณีกินเข่าคํ่า"  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกออฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น 
ค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์หรือป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  1  หน้า  143  
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โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยารางกู
ร  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยารางกูร และสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มา ผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกออฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่าย
อื่น ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่า
บํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงานจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้ง  และค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่นค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่า อุปกรณ์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์และสื่อ ประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์หรือป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง 
ในการจัดงาน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  7  หน้า   144
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โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถสิงหามหาราชินี โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้
มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกออฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่า
เช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
งาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าจ้างเหมา จัด
นิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชา
สัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์หรือป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  5  หน้า  144
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โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกออฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้าง
เหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์งาน เช่น 
ค่าโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทํา
ป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์หรือป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  2  หน้า  143  
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวัน
แม่แห่งชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่า
รับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุ
ประสงค์ ได้แก่ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มี
แอลกออฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าจ้างเหมา จัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดงและ
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ
โทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์หรือป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
งาน 
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  10  หน้า  145
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพิธี
ทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกออฮอล์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้อื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่ จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะ
การประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง
และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ
โทรทัศน์และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่ง
พิมพ์หรือป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 

หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  6  หน้า  144            

โครงการอบรม และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจําปี จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มา
ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ได้แก่และการตกแต่งสถานที่
อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดสื่อ
สาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผู้เข้าฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  ตามพระราชบัญญัติดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
หน่วยงาน  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  4  หน้า  143 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,431,000 บาท

งบบุคลากร รวม 738,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 738,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 576,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองช่าง จํานวน  2  อัตรา   ได้แก่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง จํานวน 1 อัตรา นายช่างโยธา  จํานวน 1
 อัตราหน่วยงาน กองช่าง    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลาง การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22  มิถุนายน 2561 
8) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4) 
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทบริหาร
ของกองช่าง จํานวน 1 ตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
หน่วยงาน กองช่าง     
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจําส่วนราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559
9) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 3041 ลงวันที่ 12
 พฤษภาคม 2559เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ อัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างและปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  ดังนี้ 1.  พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)  ในอัตราเดือน
ละ  9,000  บาท  จํานวน  12  เดือน 
หน่วยงาน กองช่าง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ลงวันที่  19
  สิงหาคม  2558

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ
 เช่นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
หน่วยงาน กองช่าง     
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง  มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2558 ลงวันที่  19
  สิงหาคม  2558
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งบดําเนินงาน รวม 642,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

(1)  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับการจ้างและเปิดซอง ตั้ง
ไว3้0,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
จ้างและเปิดซองโครง/งานก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หน่วยงาน กองช่าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันทื่ 17
 พฤศจิกายน 2553     
(2)  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้  60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง 
หน่วยงาน กองช่าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ตําบลให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 459 ลงวัน
ที่  29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนิน การตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557
3)  หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.  และ ก.อบต.  ด่วนที่สุด  ที่  มท
  0809.3/ว 380  ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง  กําหนดมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างและพนักงานจ้างของขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
หน่วยงาน  กองช่าง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ  
หน่วยงาน กองช่าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
พ.ศ.2523  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  7 พ.ศ.2554 
2)  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวการ
ศึกษาบุตร พ.ศ.2560
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
5)  หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 375,160 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือและข้อ
บัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบคุณภาพนํ้า  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่า
จ้างเหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก  ค่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างทําความสะอาด ค่าจ้างงาน
ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์  ค่าจัดเตรียมสถานที่  การตกแต่ง จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ  ฯลฯ
หน่วยงาน กองช่าง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559             
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นโดยจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นของสถาบันกําหนด  ในการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
หน่วยงาน กองช่าง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการขอรังวัดที่สาธารณะประโยชน์กรณีพิพาทหรือขอตรวจสอบ
แนวเขตใหม่

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขอรังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์กรณีพิพาท
หรือขอตรวจสอบแนวเขตใหม่ 
หน่วยงาน กองช่าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  
ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการของบุคลากร โดยจ่ายเป็น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตาม
สิทธิที่ควรได้รับ
หน่วยงาน กองช่าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2559 

วันที่พิมพ์ : 18/10/2561  14:25:08 หน้า : 70/88



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 155,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดัง
นี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
หน่วยงาน  กองช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 145,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ดังนี้  วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่อง
คิดเลข เครื่องเย็บกระดาษกรรไกร ฯลฯ วัสดุสิ้น
เปลือง เช่น กระดาษ หมึก แฟ้ม ลวดเย็บกระดาษ ปากกา ธง
ชาติ ยางลบ นํ้ายาลบคําผิด ฯลฯ  
หน่วยงาน  กองช่าง    
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์เทปพันสาย
ไฟ  ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  อุปกรณ์เครื่องขยายเสียง เครื่องอัดเทปอื่นๆและ
อุปกรณ์รับ - ส่งวิทยุสื่อสาร เช่น แบตเตอรี่ ถ่านวิทยุมือถือ   ฯลฯ
หน่วยงาน กองช่าง 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ในกรณี อบต
.  จัดทําเองและจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้
ต่างๆ เช่น ปูน ทราย หิน ตะปู ฯลฯ 
ที่จําเป็น 
หน่วยงาน กองช่าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค       
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้ วัสดุคง
ทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรงล็อกเกียร์ ล็อกคลัช กระจกโค้งมน  ฯลฯ
 วัสดุสิ้เปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรค ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบรก คลัช พวงมาลัย หัว
เทียน แบตเตอรี่ กระจกมองข้าง กันชน ไฟเบรค ไฟหน้า ฯลฯหน่วย
งาน   กองช่าง 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดัง
นี1้)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามัน
เครื่อง นํ้ามันจารบี  แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
หน่วยงาน   กองช่าง
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
3) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วัสดุคงทน เช่น กระเป๋าใส่กล้อง
ถ่ายรูป ขาตั้งกล้อง เลนส์ ฯลฯ วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กัน สี ฟิล์ม ฯลฯ 
หน่วยงาน  กองช่าง  
 -  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่น CD โปรแกรมฯ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
หน่วยงาน  กองช่าง 
-  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่ง ค่าลงทะเบียน ค่าดวงตราไปรษณีย์   ฯลฯ 
หน่วยงาน กองช่าง
 - เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้    
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 50,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ของกองช่างเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
หน่วยงาน  กองช่าง
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 2,227,200 บาท
งบลงทุน รวม 2,227,200 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,227,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายเข้าหลังประปา) จากบ้านนายปรีชา รุ่งมะ
เริง 
ถึงบ้านนายสมส่วน แข่งสูงเนิน  บ้านกุดโคลน หมู่ที่ 8 ตําบลโค้งยาง
อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (สายเข้าหลังประปา)
จากบ้านนายปรีชา รุ่งมะเริง ถึงบ้านนายสมส่วน  แข่งสูงเนิน  บ้านกุด
โคลน หมู่ที่ 8 ตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า  17.6  ลบ.ม.
หน่วยงาน  กองช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3)  ลําดับที่ 9 หน้า 8

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 3 ตําบลโค้งยาง อําเภอสูง
เนิน  จังหวัดนครราชสีมา (สายเลียบคลองเหมืองกุ่ม) ฝั่งนานายอุทัย ยศสูง
เนิน ถึงนานางเช้า โนนสูงเนิน ฝั่งนานายวัฒนา นอสูงเนิน ถึงนา น.ส.สุเนตร 
ชุดสูงเนิน

จํานวน 579,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโค้งยาง หมู่ที่ 3
 ตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา (สายเลียบคลองเหมือง
กุ่ม)ฝั่งนานายอุทัย ยศสูงเนิน ถึงนานางเช้า โนนสูงเนิน ฝั่งนานายวัฒนา 
นอสูงเนิน ถึงนา น.ส.สุเนตร ชุดสูงเนิน  โดยมีขนาดความกว้าง 4 เมตร 
ยาว 307  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,228 ตาราง
เมตร
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
หน่วยงาน  กองช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3)  ลําดับที่ 4 หน้า 7
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โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิวจราจรแบบ ASPHALT 
CONCRETE (ผสมยางพารา) บ้านคลองพุดซา หมู่ที่ 4 ตําบลโค้งยาง 
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 578,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยใช้ผิวจราจร
แบบ ASPHALT CONCRETE (ผสมยางพารา) บ้านคลองพุดซา หมู่
ที่ 4 
ตําบลโค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีขนาดความ
กว้าง 4.20 เมตร ยาว 321 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,348.2 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
หน่วยงาน  กองช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3)  ลําดับที่ 8 หน้า 8

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ สํานักงาน อบต.โค้งยาง จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสํานักงาน อบต.โค้ง
ยาง
พื้นที่จํานวน 73 ตารางเมตร  ตามแบบที่ อบต.กําหนด
หน่วยงาน  กองช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3)  ลําดับที่ 12 หน้า 9

โครงการปรับปรุงสํานักงาน อบต.โค้งยาง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการปรับปรุงสํานักงาน อบต.โค้งยาง
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  พื้นที่จํานวน 418 ตร.ม.
โดยปรับปรุงทั้งสองชั้น ตามแบบที่ อบต.กําหนด
หน่วยงาน กองช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3)  ลําดับที่ 10 หน้า 9
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โครงการปรับปรุงห้องนํ้าสํานักงาน อบต. โค้งยาง จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการปรับปรุงห้องนํ้าสํานักงาน อบต.โค้ง
ยาง
จํานวน 4 ห้อง  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15 ตร.ม. ตามแบบที่ อบต
.กําหนด
หน่วยงาน  กองช่าง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง ฉบับที่ 3)  ลําดับที่ 11 หน้า 9

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 753,360 บาท

งบบุคลากร รวม 378,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 378,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 336,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  2  อัตรา โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
1.  ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร  จํานวน 1  ตําแหน่ง 
2. เจ้าพนักงานการเกษตร  จํานวน  1  ตําแหน่ง
 หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่ง  พ.ศ
.2547
(3)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ
ที่  9)  ลงวันที่  20  พฤศจิกายน  2558

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอํานวย
การท้องถิ่น  ดังนี้
1.  ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน  12  เดือน 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
(2)  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง  กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ฉบับ
ที่  10)  ลงวันที่  22  ธันวาคม  2558 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร         
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งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 26,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลโค้ง
ยาง หลังการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีที่ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2 / ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่าย
อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
(3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต
.  เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
(4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นรางวัลประจําปี

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่อยู่ใน
เกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ  
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
(1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
(2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ.2560
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับบที่ 3) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ หรือ เข้าปกหนังสือและข้อ
บัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่ากําจัด
สิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก  ค่าเบี้ยประกัน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้ง
ประปา ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพนํ้า  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  เช่น  ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก  ค่าจ้างงานรักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างทําความสะอาด ค่าจ้างงาน
ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์  ค่าจัดเตรียมสถานที่  การตกแต่ง จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ  ฯลฯ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดัง
นี้(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
(6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวัน
ที่ 9 ธันวาคม 2559

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต. จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากร
ของ อบต.ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นโดยจ่ายเป็นค่าลง
ทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นของสถาบันกําหนด  ในการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการของบุคลากร โดยจ่ายเป็น
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตามสิทธิ
ที่ควรได้รับ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2559
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โครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าว 
โดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอด้วย ค่าอาหารกลาง
วันพร้อมนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 
ค่าป้ายรณรงค์ ค่าป้ายโครงการ วัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม 
ค่าจัดทําแปลงสาธิต ค่าวิทยากรและค่าใช้ค่าอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรม  ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  8  หน้า  122  

โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชเศรษฐกิจ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืช
เศรษฐกิจโดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วย ค่า
อาหารกลางวันพร้อมนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าสถานที่อบรมวัสดุและอุปกรณ์ใน
การอบรม และค่าวิทยากร 
เป็นต้น
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  5  หน้า  122   

โครงการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตําบลโค้งยาง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมผู้เลี้ยงสัตว์ตําบลโค้งยางโดยมีรายระ
เอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันพร้อมนํ้า
ดื่ม  
ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ 
ค่าสถานที่อบรม  วัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม และค่าวิทยากร เป็นต้น
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  6  หน้า  122
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โครงการอบรมจัดทําแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการจัดทําแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอ
เพียง  ตามแนวพระราชดําริโดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ประกอบด้วย ค่าอาหารกลางวันพร้อมนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่า
จ้างเหมายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากรวัสดุและอุปกรณ์ใน
การอบรมและการจัดทําแปลงสาธติ เป็นต้น 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม2553 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  7  หน้า  122 

โครงการอบรมเยาวชนเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการอบรมเยาวชนเกษตรและประชาชนทั่วไป  
โดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วย ค่าอาหารกลาง
วันพร้อมนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวิทยากรวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมและการจัดทํา
แปลงสาธติ เป็นต้น 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม2553 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  2  หน้า  121               
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โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วย ค่า
อาหารกลางวันพร้อมนํ้าดื่ม ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมายาน
พาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าสถานที่อบรมวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม 
และค่าวิทยากร เป็นต้น
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537  
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว
 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม2553 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  1  หน้า  121

โครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมการเพาะเห็ด
โดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วย ค่าอาหารกลาง
วันพร้อมนํ้าดื่ม  ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 
ค่าป้ายโครงการ ค่าสถานที่อบรมวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรม และ
ค่าวิทยากร เป็นต้น 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  3  หน้า  121
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ  กรณีเป็นการจ้างทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้
1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่าย
จากค่าวัสดุ 
 หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร     
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดัง
นี1้)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  เครื่องใช้สํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว
 1248  ลงวันที่   27 มิถุนายน2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ       
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วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจาระบี ฯลฯ
หน่วยงานกองส่งเสริมการเกษตร
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว
 1248  ลงวันที่ 27 มิถุนายน2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ

วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น กรรไกรตัดกิ่ง, ปุ๋ย, สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์, วัสดุเพาะชํา,  เมล็ดพันธุ์พืช, จอบ, เสียม
คราด, สายยาง  ฯลฯ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
  1657  ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่  มท  0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน2559 เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
เป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  เทปบันทึก
ข้อมูล  สายเคบิล โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์  ที่มีราคาต่อ
หน่วยหนึ่งไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมากที่  มท  0808.2/ว
 1657  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกราย
รับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที่  มท  0808.2/ว  3523  ลง
วันที่  20 มิถุนายน  2559 เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการคลองสวย นํ้าใส จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวยนํ้าใสโดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการประกอบด้วยค่าอาหารกลางวันพร้อมนํ้าดื่ม  ค่าอาหาร
ว่างพร้อมนํ้าดื่ม  ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรและ ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด กําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งนํ้าสาธารณะ เป็นต้น
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.  2557 
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  2  หน้า  148 

โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีรายระเอียดค่าใช้
จ่ายในการดําเนินการประกอบด้วย ค่าอาหารว่างพร้อมนํ้าดื่ม  ค่าป้าย
โครงการ ค่าเตรียมสถานที่ ค่าพันธุ์ไม้ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็น
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  4  หน้า  148
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยมีรายระเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการประกอบด้วยค่าสถานที่อบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับ ผู้เข้าฝึก
อบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมและการจัดทําโครงการ    
หน่วยงาน กองส่งเสริมการเกษตร
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. 0891.4
/ว164 ลงวันที่ 26  มกราคม 2558  เรื่อง การดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  (เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3) ลําดับที่  1  หน้า  4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 6,777,000 บาท

งบกลาง รวม 6,777,000 บาท
งบกลาง รวม 6,777,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างอัตรา 5%
  ของเงินเดือนพนักงานจ้างให้กับสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
นครราชสีมา
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
(2)  หนังสือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว9 ลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2557
(3)  หนังสือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว81 ลงวัน
ที่ 10 กรกฎาคม 2557
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,098,800 บาท
เพื่อดําเนินการเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริ
บูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผู้
สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้
รับ 700 บาท อาย8ุ0-89 ปี จะไดรับ 800 บาท อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้
รับ 1,000 บาท
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.   
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6  พ.ศ.2552  
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  1  หน้า  127 

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,161,600 บาท
เพื่อดําเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสิทธิ์ตามหลัก
เกณฑ์
ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความ
พิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 )     
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพความ
พิการให้คนพิการของ อปท. พ.ศ.2553แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ
.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564
  ลําดับที่  2  หน้า  127  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพื่อดําเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน 
หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแลไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได้ โดยผู้ป่วยที่มีสิทธิ์จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาท ต่อเดือน ครบ
ทั้ง 12 เดือน
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1)  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  6 พ.ศ.2552
(2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์
เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ.2548
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.โค้งยาง  พ.ศ.2561 - 2564  
ลําดับที่  3  หน้า  127   
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สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วน และเหตุการณ์
ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า  
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่มท 0313.4/ว667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม 2545
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่มท 0808.2/321  ลงวันที่  6
  มิถุนายน  2559 
(4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
(5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/76
 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558
(6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
(7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
(8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560
(9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โค้งยาง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โค้งยาง
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
.2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 137,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท
.)จํานวน 1%ของประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินที่มีผู้
อุทิศให้ 
หน่วยงาน สํานักงานปลัด อบต. 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
(1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
(2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบํานาญ
หน่วยงาน  สํานักงานปลัด อบต.
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศและหนังสือสั่งการ  ดังนี้
(1) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
(2) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท
 0808.5/ว30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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