
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง

อําเภอเมืองสระแกว   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 73,500,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 22,314,400 บาท
งบกลาง รวม 22,314,400 บาท

งบกลาง รวม 22,314,400 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง ในอัตรารอย
ละ 5 ของคาจางที่องคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆองจะตอง
จาย เพื่ออุดหนุนเงินคาเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจาง  โดย
คํานวณคาจางตามงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือ  ดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด  ที่ มท
 0809.5/ว 9  ลงวันที่  22  มกราคม 2557  เรื่อง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนักงานจาง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุดที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ
. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงาน
จาง (ฉบับที่ 3) 
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 16,640 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของพนักงานจาง ที่
องคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง จะตองจายในอัตรารอย
ละ 0.2  กรณีลูกจางประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายจาก
การปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบ
ประมาณสมทบกองทุนเงินทดแทน

เงินสนับสนุนงบประมาณรายจายกิจการโครงการอื่น ๆ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนตําบลโคกปีฆอง เพื่อผูสูงอายุ ผู
พิการ อาสาสมัคร อปพร. อสม. สมาชิก อบต. ขา
ราชการ พนักงานและครูผูดูแลเด็ก 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 15,112,800 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูอายุภายในตําบลโคกปี
ฆอง  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 5,049,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกคนพิการ  ภายในตําบลโคกปี
ฆอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 5360 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจายเบี้ยยั้งชีพผูสูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ
ใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ
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เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพใหแกผูป่วยเอดส ที่แพทยไดทําการ
รับรองและวินิจฉัย ภายในตําบลโคกปีฆอง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3749
 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1430 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําปี พ.ศ
. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสราง
สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ
สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแกผูดวยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ  

เงินสํารองจาย จํานวน 400,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายไวกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558
6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
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โรคติดตออันตราย พ.ศ. 2559
7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขอองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560  และที่แกไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562 
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
11) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของ
โรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการแจงใน
กรณีที่มีโรคติดตออันตรายโรคติดตอที่ตองเฝ้าระวัง หรือโรค
ระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560
12) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  ชื่อและอาการสําคัญ
ของโรคอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  กําหนดใหโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค
วิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการใชจายงบ
ประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อชวยเหลือประชาชน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
14) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนว
ทางดําเนินการและการใชจายงบประมาณในการดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดตอกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 (โควิด -19)
15) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2343
 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564  เรื่อง ซักซอมแนวทางดําเนินการและ
การใชจายงบประมาณในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ติดตอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โรงพยาบาล
สนามระดับพื้นที่
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16) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
17) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติสําหรับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในการชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นและจังหวัด
ที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
18) หนังสือกระทรวงหมาดไทย ที่ มท 0808.2 ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
19) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
20) กฎหมาย ระเบียบ หนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของกับคาใชจายไว
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน
และยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวม

รายจายตามขอผูกพัน

เงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการถายโอน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวย
บริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 613,360 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:24 หนา : 7/166



เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวน
ทองถิ่น (ก.บ.ท.)  เพื่อเปนหลักประกันในการจายสิทธิประโยชน
ขาราชการสวนทองถิ่นที่พนหรือออกจากราชการและมีสิทธิไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญ โดยคํานวณจากประมาณการรายรับตามขอ
บัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  ทุกหมวด ทุก
ประเภท โดยไมตองนํารายรับประเภทพันธบัตร  เงินกู  เงินที่มีผู
อุทิศให เงินบริจาคและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ องคการบริหาร
สวนตําบลใหจายในอัตรารอยละสอง  การคํานวณสงเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ถามีเศษของบาท
ใหปัดทิ้ง  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง  คํานวณจาย
ได  ดังนี้  
ประมาณการรายรับตามขอบัญญัติ  งบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ไดประมาณการไวที่  73,500,000
 บาท – 42,832,000 (เงินอุดหนุนทั่ว
ไป) = 30,668,000 X 2/100 = 613,360  บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ
. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขา
ราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2546  
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 31  ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน
ทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโคกปี
ฆอง ในอัตราไมนอยกวารอยละหาสิบของคาบริการสาธารณสุขที่
ไดจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และประกาศ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
4) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการให
บริการสาธารณะ  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  2552
5) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ. 2561
6) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
7) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑเพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
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แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,640,310 บาท

งบบุคลากร รวม 9,460,710 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,688,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 532,080 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกปีฆอง  จํานวน  1  อัตราๆ  ละ 21,120
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  253,440  บาท  และ
คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกปี
ฆอง  จํานวน  2  อัตราๆ ละ 11,610  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เปนเงิน  278,640  บาท  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหาร
สวนตําบลโคกปีฆอง จํานวน 1 อัตราๆ ละ 1,900
  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 22,800 บาท  และคา
ตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคก
ปีฆอง  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน 22,800 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล
โคกปีฆอง  จํานวน  1 อัตราๆ ละ 1,900
  บาท/เดือน  จํานวน  12 เดือน เปนเงิน 22,800 บาท และคา
ตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกปี
ฆอง  จํานวน  2  อัตราๆ  ละ  950  บาท/เดือน  จํานวน 12
 เดือน เปนเงิน  22,800 บาท  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลโคกปีฆอง  จํานวน  1  อัตราๆ ละ 7,560
  บาท/เดือน  จํานวน 12 เดือน  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 2,974,920 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
โคกปีฆอง 11,610  บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน  เปน
เงิน  139,320  บาท  คาตอบแทนรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโคกปีฆอง  9,500  บาท/เดือน  จํานวน  12
  เดือน  เปนเงิน  114,000  บาท  คาตอบแทนสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง จํานวน 29 อัตรา ๆ
 ละ 7,560  บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  เปน
เงิน  2,630,880 บาท  คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลโคกปีฆอง 7,560  บาท/เดือน  จํานวน  12
 เดือน  เปนเงิน  90,720  บาท
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0809.7/ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและคาตอบแทนผู
บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,771,790 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 4,223,580 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
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ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  12 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(3) หัวหนาสํานักปลัด  
(4) นักทรัพยากรบุคคล  
(5) นิติกร  
(6) เจาพนักงานธุรการ  
(7) นักพัฒนาชุมชน
(8) นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(9) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10) เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(11) เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
(12) นักวิชาการตรวจสอบภายใน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
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ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกปีฆอง 
- เปนไปตามกฎหมาย หรือหนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 218,400 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ดังนี้  
(1) ปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง  ในอัตราเดือน
ละ  14,000  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เปนเงิน  168,000  บาท 
(2) รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน   12  เดือน  
เปนเงิน  42,000  บาท     
(2) หัวหนาสํานักปลัด  ในอัตราเดือนละ  3,500
  บาท  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,191,810 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 6  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและ
แผน)  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ(พนักงานขับรถยนตสวนกลาง)
(3) พนักงานจางตามภารกิจ(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)
(4) พนักงานจางตามภารกิจ(แมครัว)
(5) พนักงานจางตามภารกิจ(ตกแตงสวน)
(6) พนักงานจางตามภารกิจ(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)  
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางทั่วไป 1
  อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี้
(1) พนักงานจางทั่วไป (คนงานทั่วไป)  จํานวน  1  ตําแหนง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 

เงินอื่น ๆ จํานวน 54,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษ ตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 4,500
  บาท จํานวน 12  เดือน   
- เปนไปตามประกาศ  ดังนี้
1) ประกาศ อ.พ.ก. กรมสงเสริมการปกครองสวนทอง
ถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.) กรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
2) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
สระแกว เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลใหไดรับเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษตําแหนง นิติกร (พ.ต.ก.)

งบดําเนินงาน รวม 4,154,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 1,250,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 1,000,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  จํานวน  500,000  บาท  

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:25 หนา : 19/166



- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
(2)  เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือก
ตั้ง  จํานวน  500,000  บาท  
-  โดยจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ใน
การเลือกตั้งสมาชิสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
-  เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู
บริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือวันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,604,600 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึงบริการ จํานวน 480,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน)  คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาจางปรับปรุงโดเมน  website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
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ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 54,600 บาท

คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคารตางๆ  คาใชจาย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคาใชจายในการ
ประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
เพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ  คาใชจายในการจัด
ประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้อ
อาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน เปนตน  คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือ
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บุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการ คาใชจายในการ
เตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สงเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับ
เสด็จ สงเสด็จ พระมหากษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุ
วงศ คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุม
ทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวง
มาลา สําหรับอนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
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- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
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โครงการจิตอาสาพระราชทาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการจิตอาสา
พระราชทาน “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
เตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ในโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  69
  ลําดับที่ 2  

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10ประกอบดวย คา
ป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
เตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ในโครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  76
  ลําดับที่ 6  
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โครงการป้องกันและดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการป้องกันและดูแลรักษาที่
สาธารณประโยชน เชน คารังวัดที่ดิน คาตรวจสอบแนวเขตที่ดิน 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดูแลรักษา
และคุมครองปกป้องที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผน
ดิน สําหรับพลเมืองใชประโยชนรวมกัน พ.ศ. 2553
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  71
  ลําดับที่ 15  

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม สําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสําหรับ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
ประจํา และพนักงานจาง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ของ อบต.โคกปีฆอง ไดมีความรู ความเขาใจดาน
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการที่บัญญัติ
ไวเปนขอกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสําคัญและเสริมสราง
ภาพลักษณของหนวยงานใหมีความโปรงใสและเปนธรรม เพื่อสง
สงเสริมใหผูเขารับการอบรม มีกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคา
นิยมปฏิบัติงานที่มุงเพิ่มสมรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดย
ยึดหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปน
แนวทาง  เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระ
พุทธศาสนา ใหกับผูเขารวมอบรมในการนําไปเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทํางานใหมี
คุณลักษณะ เปนขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อให
ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ มีความรูความเขาใจ
และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนําหลักทางพระพุทธ
ศาสนามาปรับใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีคาใช
จายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถาน
ที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  คาวัสดุ  เครื่อง
เขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คา
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เชาอุปกรณตางๆ ในการฝึกอบรม  คากระเป๋าหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝึกอบรม  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาป้ายโครงการ  คาใชจาย
อื่นที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  เปนไป
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 1 ลําดับที่ 1

โครงการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนิน
การเลือกตั้งใหบรรลุสําเร็จตามกําหมายกําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดการงานเลือกตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
สิทธิ หนาที่ของตนเองในการเลือกตั้งทองถิ่น อันเปนสิทธิพื้นฐาน
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  เพื่อ
เปนการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ใหประชาชนใน
ทองถิ่นไปใชสิทธิเลือกตั้งใหมากที่สุด และมีบัตรเสียนอยที่
สุด และใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่นของตน
เองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 เพื่อใหการเลือกตั้งดําเนินไปดวยความเรียบรอย
บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนไปอยางสมานฉันท  โดยเปนคาใชจาย
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เกี่ยวกับ คาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ผูที่ได
รับคําสั่งใหเดินทางไปราชการในภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดการเลือก
ตั้ง ใหรวมถึงคายานพาหนะและขนสง หรือคาน้ํามันเชื่อเพลิง
สําหรับยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติภารกิจในการเลือกตั้ง  คาใช
จายในการจัดประชุมอบรมบุคลากรการเลือกตั้ง รวมทั้งผูสมัคร
และบุคคลที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ
กําหนด ประกาศหรือคําสั่งของ กกต. คาจัดพิมพบัญชีรายชื่อผูมี
สิทธิเลือกตั้ง/บัญชีผูเสียสิทธิเลือกตั้ง  คาจัดซื้อหับบัตรเลือกตั้ง
และคูหาเลือกตั้ง คาเชาเต็นท โตะเกาอี้ สําหรับจัดหนวยเลือกตั้ง
และที่เลือกตั้ง  คาจางสถานที่และจาเหมาทําความสะอาดที่เลือก
ตั้ง คาจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ ที่ใชสําหรับจัดทําป้านประกาศผลการ
เลือกตั้ง  คาวัสดุตางๆ ที่จําเปน สําหรับการปฏิบัติงานของศูนย
อํานวยการเลือกตั้ง และหนวยเลือกตั้ง  คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม/คาอาหารและเครื่อง เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล   คาเชา
อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานและที่เลือกตั้ง  คาจางเหมาบริการ
ที่จําเปนสําหรับการจัดการเลือกตั้ง  คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย  เชน หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอลสําหรับทําความ
สะอาดมือ ฯลฯ  คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2557
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 1705
 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบ
ประมาณ การใชจายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้ง
ทองถิ่น
9) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประเภทของคาใช
จายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
11) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0818.2/ว 4289
 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรื่องการเตรียมการจัดทํางบ
ประมาณรายจายประจําปี พ.ศ. 2564 เพื่อเปนคาใชจายในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5013
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซอมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น
13) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  83
  ลําดับที่ 4   

โครงการวันแมแหงชาติ จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการวันแมแหง
ชาติ ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาวัสดุ อุปกรณ คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่นๆ ใน
โครงการ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) รระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  69
  ลําดับที่ 2  

โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน/หมูบาน จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อสงเสริมและกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนาผูนําชุมชน สรางเครือขายองคกรชุมชนและสนับ
สนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณการเพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทอถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ. 2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ. 2562
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  71
  ลําดับที่ 11  

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เชน คาจัดทําป้ายโครงการ คาพันธุกรรมพืช คา
จัดเตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่นๆในโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.6/ว
 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  70
  ลําดับที่ 9  

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 200,000 บาท
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(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสินของอบต.ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 580,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
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เปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
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วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นแบงการพิจารณาออก
เปน 1 ประเภท ดังนี้
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  แกสหุงตม น้ํามันเชื้อ
เพลิง น้ํามันดีเซล น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตา น้ํามันจาร
บี น้ํามันเครื่อง ถาน กาซ น้ํามันเกียร น้ํามันหลอลื่น ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่
มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุการเกษตรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler) 
จอบหมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแรงรอนเบนโธส อวน (สําเร็จ
รูป) กระชัง มีดตัดตนไม ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและสัตว
น้ํา น้ําเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผูใบหรือผาพลาสติก หนากากป้องกันแกส
พิษฯลฯ  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หัวกระโหลกดูดน้ํา
 - เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้    
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
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เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
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พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 720,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 560,000 บาท
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-  เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ หรือ
อาคาร สถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกปีฆอง
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง  แนวทางการ
แกไขปัญหาคาสาธารณูปโภคคางชําระ
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 1295 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน  คาโทรศัพท
เคลื่อนที่ ฯลฯ  และหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษา
สาย ขององคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง ฯลฯ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาฝากสงไปรษณีย  คาบริการ
ไปรษณียตอบรับ  คาดวงตราไปรษณีย หรือคาเชาตูไปรษณีย คา
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสารโทรคมนาคม  เชน คาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาวิทยุสื่อสาร คา
โทรภาพ (โทรสาร) คาเทเลกซ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาว
เทียม รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่นๆ เชน คาเคเบิ้ล
ทีวี  คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม และใหหมายความรวมถึงคาใช
จายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใชบริการ คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาพื้นที่เว็บไซตและคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ของ (ระบบCLOUD, HOSTING) เพื่อใชประชาสัมพันธขอมูลขาว
สารตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง  และการสราง
การรับรูสูชุมชนในระดับพื้นที่โดยมีการบริหารจัดการขอมูลขาว
สาร เผยแพรขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ เพื่อสรางการรับรูสู
ประชาชนโดยตรงและติดตามการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อให
ขอมูลเปนไปอยางถูกตองและครบถวน
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335
 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกว โครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ระดับอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกวใน
โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  85
  ลําดับที่ 1  

งานบริหารงานคลัง รวม 4,185,080 บาท
งบบุคลากร รวม 2,665,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,665,080 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 1,790,040 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนทองถิ่นประจําปี  5 อัตรา จํานวน 12
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  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนทองถิ่น  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองคลัง  
(2) นักวิชาการเงินและบัญชี
(3) เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
(4) เจาพนักงานพัสดุ 
(4) เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
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 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกปีฆอง 
- เปนไปตามกฎหมาย หรือหนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง  ในอัตรา
เดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12  เดือน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาจางลูกจางประจํา จํานวน 308,040 บาท

- เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา  ประจํากอง
คลัง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน กจ., กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ ว
 293 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 415,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ  3  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานการเงินและ
บัญชี)  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได)  
(3) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 

งบดําเนินงาน รวม 1,520,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 640,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
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., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสื่อ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาค
รัฐ  พ.ศ. 2560 
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลง
วันที่ 19 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกคาตอบแทน
บุคคลหรือคณะกรรมการ 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แจงหลัก
เกณฑการเบิกคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2850 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 80,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 680,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาจางปรับปรุงโดเมน  website, 
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คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
ดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:25 หนา : 55/166



- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาบริการจอดรถ คาผานทาง
ดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอื่นที่
จําเปนตองจายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง  รวมทั้งการเดินทางไปฝึกอบรมเพื่อการ
พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได การ
จัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-Laas)  
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิกจาย ของ
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  รวมทั้งการเดินทางไปฝึก
อบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การจัด
เก็บรายได การจัดทําแผนที่ภาษี การเงินการคลัง การพัสดุ และ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-Laas) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรมและการเขา
รับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
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โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 300,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เชน คาคัดลอกขอมูลที่ดิน คาจัดทํา
แผนที่แมบท คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเจาหนาที่สํารวจขอมูลภาค
สนาม และคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2550
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 637 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิน (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 76
 ลําดับที่ 3
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจําปี 2565 เชน คาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพ คาอัดสปอรต คาจางรถประชา
สัมพันธ และคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินของ อปท. พ.ศ. 2550
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 637 ลงวันที่ 9
 มกราคม 2555
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวัน
ที่ 11 สิงหาคม 2558
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 76
 ลําดับที่ 2

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 30,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสินของอบต.ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
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ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ  แผนป้ายตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับ
แสง (ตอผืน) พรม (ตอผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระ
บรมรูปจําลอง กระเป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ตูยาสามัญประจํา
บาน แผงกันหองแบบรื้อถอนได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี แบบพิมพ ผาสําลี สิ่งพิมพที่
ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุหีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
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 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
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กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 80,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
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ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
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จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 1,642,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,450,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 600,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 600,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน อาสาสมัครหนวยกูชีพกูภัย คาตอบแทนจุดตรวจดาน
ตรวจ 7 วันอันตราย ในชวงเทศกาลปีใหมเทศกาลสงกรานต และ
คาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาม
คําสั่งผูอํานวยการศูนย อปพร. อําเภอ การปฏิบัติหนาที่ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามคําสั่ง ผูอํานวยการศูนย อป
พร.จังหวัด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 590,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม  
ประจําปี พ.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
มีคาใชจายประกอบดวยคาจัดทําป้ายโครงการ ป้ายรณรงค เงิน
สนับสนุนการตั้งจุดตรวจดานชุมชน คาเครื่องดื่มเพื่อใหบริการ
ประชาชน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  จังหวัด
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 3
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
ประจําปี พ.ศ. 2565

จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 โดยมีคาใชจายประกอบดวยคาจัดทําป้ายโครงการ ป้าย
รณรงค เงินสนับสนุนการตั้งจุดตรวจดานชุมชน คาเครื่องดื่มเพื่อ
ใหบริการประชาชน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทย  จังหวัด
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3892 ลงวันที่ 28
 มิถุนายน 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 1123 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว 694 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 4
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใชจายอื่น ๆ
 ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 8
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โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซักซอมแผนระงับอัคคีภัย
ในชุมชน

จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกัน
อัคคีภัยแและซักซอมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 6

โครงการฝึกอบรมความรูการป้องกันและชวยเหลือเด็กจมน้ํา จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมความรูการ
ป้องกันและชวยเหลือเด็กจมน้ํา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใชจายอื่น ๆ
 ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 75
 ลําดับที่ 9
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โครงการฝึกอบรมความรูและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมความรูและ
เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 2
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หนาที่ 11 ลําดับที่ 1
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันแกไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการอาสา
สมัครป้องกันแกไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย คาป้าย
โครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารกลาง
วัน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 มาตรา 67 (4) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 74
 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 120,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติ
งาน เสื้อ กางเกง ผา เครื่องหมายตาง ๆ ถุงเทา/ถุง
มือ รองเทา เข็มขัด หมวก ผาผูกคอ เสื้อสะทอนแสง เสื้อชูชีพ ชุด
ดับเพลิงรวมถึงชนิดกันไฟ(ไมรวมถังออกซิเจน) ชุดประดาน้ํา (ไม
รวมถังออกซิเจน) เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน/ลางทอใส
สารเคมี วุฒิบัตร อปพร. บัตรประจํา อปพร. เข็มเครื่องหมาย อป
พร. ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง  เชน ถังเคมี  สารเคมี  วาลว
น้ําดับเพลิง (เชื่อมกับรถดับเพลิง) ทอสายสงน้ํา สายดับ
เพลิง อุปกรณดับไฟป่า (เชนสายฉีด,ถัง,ไมตบไฟ) ถังดับเพลิง  ลูก
บอลดับเพลิง ฯลฯ 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

จัดซื้อเรือยาง จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรือยางในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ จัด
หาโดยสืบราคาจากทองตลาด เนื่องจากไมมีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ ธันวาคม 2563
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  หนาที่ 5 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 152,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 152,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม 
ประจําปี พ.ศ. 2565

จํานวน 76,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปีใหม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการ
ตั้งจุดตรวจจุดสกัดใหกับคณะกรรมการหมูบาน 19 หมูบาน 
-เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  84
  ลําดับที่ 2
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โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 
ประจําปี พ.ศ. 2565

จํานวน 76,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใน
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดใหกับคณะกรรมการหมูบาน 19 หมูบาน 
-เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  84
  ลําดับที่ 2

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,450,900 บาท

งบบุคลากร รวม 4,285,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,285,900 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,600,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(2) นักวิชาการศึกษา  
(3) เจาพนักงานธุรการ 
- เพื่อจายเปนเงินเดือนครูและเงินปรับปรุงเงินเดือนครู 4
 อัตรา จํานวน 12  เดือน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
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. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
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เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
11)ประกาศคะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล  เรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2562 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกปีฆอง 
- เปนไปตามกฎหมาย หรือหนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ผู
อํานวยการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะ สําหรับขาราชการครู คศ.2 จํานวน 3
 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2)ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารบุคคลพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 30
 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560
4)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว 9
 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1,373,400 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  9  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 82,500 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 455,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจางตามภารกิจ  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติ
หนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:26 หนา : 82/166



เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 610,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 450,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน)  คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาจางปรับปรุงโดเมน  website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
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ดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจายเปนคารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) คาใชจายในพิธีเปิดอาคาร
ตางๆ  คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี/ราชพิธีตางๆ รวมถึงคา
ใชจายในการประชาสัมพันธเชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให
กับประชาชนเพื่อมารวมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีตางๆ  คาใช
จายในการจัดประชุมราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น เชน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารในกรณีที่มีการ
ประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร คาเชาหองประชุม คาใชจายอื่นๆ ที่จํา
เปน เปนตน  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร สําหรับกรณี
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หนวยงานอื่นหรือบุคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมชมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือ กรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจ
ราชการ คาใชจายในการเตรียมการ ระหวางการรับเสด็จ สง
เสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ สงเสด็จ พระมหา
กษัตริย พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ คาพานพุมดอกไม พาน
ประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวง
มาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับ
อนุสาวรีย หรือการใชในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสตางๆ  ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ
เพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสินของอบต.ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
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คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
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หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
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3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,080,890 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,170,890 บาท

ค่าใช้สอย รวม 2,374,190 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  และ
คาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67
 ลําดับที่ 9

โครงการจัดซื้อที่นอนและชุดกันเปื้อนสําหรับเด็กอนุบาล3ขวบ จํานวน 100,000 บาท
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-เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดซื้อที่นอนและชุดกันเปื้อน
สําหรับเด็กอนุบาล3ขวบ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  67
  ลําดับที่ 12

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและผูปกครอง จํานวน 35,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการประชุมคณะกรรมการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและผูปกครอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่อง
ดื่ม  และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 68
 ลําดับที่ 15

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 1,313,200 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เปนเงินอุด
หนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโคก
ปีฆอง จํานวน 7 ศูนย และคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหมโพธิ์ทอง จํานวน 1 ศูนย  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 68
  ลําดับที่ 16
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 430,100 บาท

-เพื่อจายเปนคาโครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถาน
ศึกษา คาจัดการเรียนการสอน อัตราคนละ 1,700
 บาท/ปี สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
โคกปีฆอง 7 แหง 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวน
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  67
  ลําดับที่ 11
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โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษาการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 285,890 บาท
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- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน,คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ
การเรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน) เปน
เงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลวังโพธิ์ จํานวน 7 แหง จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2561
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  67
  ลําดับที่  11
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 110,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสินของอบต.ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 2,796,700 บาท
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 2,726,700 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่ง
ของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุงานบานงานครัวแบงการพิจารณาออก
เปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดัง
นี้  หมอ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แกว
น้ํา จานรอง ถวยชาม ชอนสอม กระจกเงา โองน้ํา ที่
นอน กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ํามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า หมอไฟฟ้ารวมถึงหมอ
หุงขาวไฟฟ้า กระติดน้ํารอน กระติดน้ําแข็ง ถังแกส เตา สายยาฉีด
น้ํา อางลางจาน ถังน้ํา ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับ
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กลิ่น แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผา
หม ผาปูโตะ น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  และอาหารเสริมนม  ดัง
นี้  
(1)  อาหารเสริมนมสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหาร
สวนตําบลโคกปีฆอง โดยจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหาร
เสริม (นม)  เปนเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง  จํานวน 7 ศูนย    จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ อบต. ตั้งสมทบให  
(2)  อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  โดยจายเปนคา
ใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เปนเงินอุดหนุนจากกรมสง
เสริมการปกครองทองถิ่นสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ
)  จํานวน 9 โรงเรียน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 2786
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.2/ว
 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล) 
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
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ขององ
คกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 70,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
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เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบเงินอุดหนุน รวม 4,910,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,910,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลโคก
ปีฆอง

จํานวน 4,660,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลโคกปีฆองในสัง สําหรับสนับสนุนคาอาหารกลาง
วันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน (สพฐ.)  จํานวน 9 โรงเรียน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3924
 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล)
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อุดหนุนโรงเรียนบานคลองน้ําใสในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานคลองน้ําใสในโครงการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนโรงเรียนบานดาน(ราษฎบํารุง)ในโครงการเขาคายพักแรมลูก
เสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานดาน (ราษฎรบํารุง) ใน
โครงการเขาคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
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อุดหนุนโรงเรียนบานดาน(ราษฎรบํารุง)ในโครงการยกระดับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานดาน (ราษฎรบํารุง) ใน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก3ขวบในโรงเรียนวัดใหมโพธิ์ทอง จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก3ขวบในโรงเรียนวัด
ใหมโพธิ์ทอง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

แผนงานสาธารณสุข
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,511,000 บาท
งบบุคลากร รวม 952,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 952,000 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 870,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  3 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(2) นักวิชาการสุขาภิบาล
(3) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:26 หนา : 103/166



8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ประจํากอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ขององคการบริหารสวนตําบลโคกปี
ฆอง
จํานวน 1 อัตรา 
- เปนไปตามกฎหมาย หรือหนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม  ในอัตราเดือนละ  3,500  บาท จํานวน  12
  เดือน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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งบดําเนินงาน รวม 554,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 344,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแก
พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ. 2562
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 0803 ลงวันที่ 6
 กุมภาพันธ 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว 2318 ลงวันที่ 21
 เมษายน 2564
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาจางปรับปรุงโดเมน  website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
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ดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
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- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
ทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ
. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสินของอบต.ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
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ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
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- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติ
มีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดัง
ตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทยแบงการ
พิจารณาออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ที่วางกรวยแกว กระบอก
ตวง เบาหลอม หูฟัง เปลหามคนไข เครื่องวัดน้ําฝน ถังเก็บเชื้อ
เพลิงเครื่องวัดอุณหภูมิ (ปรอดวัดไข) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
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ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้ สําลี และผาพันแผล ยาและ
เวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมีภัณฑ ออกซิเจน น้ํายาตางๆ สาย
ยาง หลอดแกว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกดตางๆ ทรายอะเบท
 น้ํายาพนหมอกควันกําจัดยุง คลอรีน สารสม หนากากอนามัย ชุด
ป้องกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวแลวทิ้ง) ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
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เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ขอมูล (
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
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.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งบลงทุน รวม 5,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 800 va 
จํานวน 2 เครื่องๆ ละ  2,500  บาท เปนเงิน  5,000  บาท
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม  ดังนี้
1) มีกําลังฟ้าดานนอกไมนอยกวา 800 va  (480 Watts)
2) สามารถสํารองไฟฟ้าไดไมนอยกวา 15 นาที
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  และหนังสือ ดัง
นี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่ 6 ลําดับที่ 6    

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 1,438,000 บาท
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งบดําเนินงาน รวม 440,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 440,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการดําเนินงานและบริหารจัดการงานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการดําเนินงานและบริหารจัดการ
งานการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลโคกปีฆอง 
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย ประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน ฯลฯ
เปนไปตามประกาศ ระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16
 ตุลาคม 2560 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 73
      ลําดับที่  8  

โครงการป้องกันแกไขปัญหายาเสพติด โรคเอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธในโรงเรียนหรือชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจาย เปนคาใชจายในการดําเนินงานป้องกันแกไขปัญหายา
เสพติด  โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในโรงเรียนและ
ชุมชน   โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาสมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณเครื่องเขียน  ป้าย
โครงการและป้ายณรงคใหความรู ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  73
  ลําดับที่ 7    
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โครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและ
ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีคาใช
จาย ประกอบดวย คาจัดซื้อแอลกอฮอลสเปรย  เจลแอลกอฮอล
ทําความสะอาดมือ น้ํายาฆาเชื้อโรค หนากากอนามัย ป้ายประชา
สัมพันธใหความรู ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สวนที่ 3 อํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (3) การป้องกัน
และระงับโรคติดตอ) 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ ว 2120
 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 1 หนาที่ 10  ลําดับที่ 1   

โครงการรณรงคป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน 100,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการรณรงค
ป้องกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาจัดซื้อทรายอะเบท น้ํายาเคมี
กําจัดยุงลาย ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธใหความรู ฯลฯ
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือ ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สวนที่ 3 อํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา 67 (3) การป้องกัน
และระงับโรคติดตอ) 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72
     ลําดับที่ 2  
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โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 160,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงาน สัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย คาจัดซื้อวัคซีนพรอมอุปกรณในการ
ฉีด คาป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธใหความรู ฯลฯ
- เปนไปตาม  ระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.5/ว
 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 4524 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/ว
 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว 19 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 72
     ลําดับที่ 3   
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โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสําหรับผูประกอบ
กิจการและผูสัมผัสอาหาร

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผูประกอบกิจการและผูสัมผัส
อาหาร  โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย ประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2 หนาที่  3  ลําดับที่ 1    

โครงการอบรมอาสาปศุสัตว จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอบรมบุคลากรหรืออาสาสมัคร
เพื่อใหสัตวแพทยออกหนังสือมอบหมายเจาหนาที่ใหทําการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา  
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย ประกอบดวย คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน  ป้ายโครงการและป้ายณรงคใหความรู ฯลฯ
-เปนไปตาม ระเบียบ หนังสือ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0819.3/ว
 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9
 ธันวาคม 2559
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 72
     ลําดับที่ 4   

งบลงทุน รวม 618,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 618,000 บาท
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจายเปนคาจัดประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ปรับปรุงรถ
พยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จํานวน 500,000 บาท
-คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้
(1) มีประตูดานหลัง ปิด-เปิด สําหรับยกเตียงผูป่วยเขา-ออก
(2) มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ที่แขวนน้ําเกลือ
(3) มีที่จัดเก็บอุปกรณการแพทยและอุปกรณอื่นที่จําเปนอยางเปน
สัดสวนเปนระเบียบและมีความปลอดภัยจากการ
หลุด รวง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือ
กระแทกหรือพลิกคว่ํา
(4) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสงไมต่ํากวา 25
 วัตต พรอมอุปกรณตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด
(5) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
(6) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ
    (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได
    (2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ
    (3) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถ
ยนต
    (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
    (5) ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
    (6) ชุดเฝือกลม
    (7) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
    (8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
    (9) เกาอี้เคลื่อนยายผูป่วยชนิดพับเก็บได
    (10) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เปนไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  และประกาศคณะ
กรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับ
ที่ 2  หนาที่ 6 ลําดับที่ 7
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ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 118,000 บาท

       -  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2
 เครื่องๆละ 59,000 บาท 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอชั่วโมง
2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลิตร
3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา 
เปนไปตาม บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563  
ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 105
     ลําดับที่ 23  
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งบเงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 380,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

เงินอุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข จํานวน 380,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริดานสาธารณ
สุข ใหกับกรรมการหมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2565  ตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ และ
คํานึงถึงประโยชนของประชาชนและราชการเปนสําคัญ  เพื่อเพิ่ม
พูนความรู  ความสามารถ ทักษะของประชาชนในดานสาธารสุข  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537  และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616
  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.2/ว 1504 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัด
สรรงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

แผนงานเคหะและชุมชน
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 4,367,420 บาท
งบบุคลากร รวม 2,388,420 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,388,420 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 2,000,820 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปีและเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนพนักงานสวนตําบลประจําปี  6 อัตรา จํานวน 12
  เดือน  โดยจายใหกับพนักงานสวนตําบล  ดังนี้
(1) ผูอํานวยการกองชาง
(2) วิศวกรโยธา
(3) นายชางโยธา  
(4) นายชางไฟฟ้า
(5) เจาพนักงานธุรการ
(6) เจาพนักงานประปา
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26
 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชน
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ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559
 และหนังสือสํานักงาน กจ.,กท.และก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 293
 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559
8) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจาย
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22
  มิถุนายน 2561
9) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน
และวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4
) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราคาจางและการใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดรับคาจาง (ฉบับที่ 4)
10) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกําหนดหลัก
เกณฑการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการและพนักงานสวนทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 24,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกปีฆอง 
- เปนไปตามกฎหมาย หรือหนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวง
มหาดไทย  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท
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- เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล  ตําแหนง ผู
อํานวยการกองชาง ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน  เปนเงิน  42,000  บาท  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538
  และที่แกไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวน
ราชการ (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันที่ 3
 ธันวาคม 2553 
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทอง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) 
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชน
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 273,600 บาท

-  เพื่อจายเปนคาตอบแทนและเงินปรับปรุงพนักงานจางตาม
ภารกิจ 2  อัตรา  จํานวน  12  เดือน ดังนี้ 
(1) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาพนักงานประปา)  
(2) พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยชางไฟฟ้า)
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 4) ลง
วันที่ 19 สิงหาคม 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 36
 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง 

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจาง
ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  จํานวน 12 เดือน
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือ  ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว
 1372 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การใหพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางและพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที2่) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,979,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 539,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 380,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
สวนตําบล  และพนักงานจางตามภารกิจ 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีแกพนักงาน
สวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2557
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ
., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลัก
เกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2558
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซอมแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชน
ตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปี
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 14,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ที่ไดรับอนุมัติใหปฏิบัติหนาที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 

คาเชาบาน จํานวน 120,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่จะได
รับ  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจาย
เงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
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เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตามสิทธิที่ควรจะไดรับ  
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ
. 2562
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2563
6) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลงวัน
ที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,000,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ  ดังนี้ คาถาย
เอกสาร  คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ  คาซักฟอก  คากําจัด
ขยะหรือสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คา
เชาบาน) คาโฆษณา และเผยแพรประชาสัมพันธ (รายจายเกี่ยว
กับการจางเหมาโฆษณา ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชา
สัมพันธ หรือสิ่งพิมพตางๆ)  คาธรรมเนียมตางๆ  คาเบี้ย
ประกัน  คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คาจาง
เหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางที่ปรึกษา, คาจางออก
แบบ, คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนที่ภาษี, คาจางทนาย
ความ, คาจางผูเชียวชาญบัญชี  คาจางปรับปรุงโดเมน  website, 
คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  คาจางแรงงานราษฎรกรณี
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ดําเนินการเอง  คาจางเหมาที่มีลักษณะการจางทําเพื่อใหไดมาซึ่ง
ป้ายประชาสัมพันธ  ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่นๆที่ไมมี
ลักษณะเปนสิ่งกอสราง  คาติดตั้งไฟฟ้า คาติดตั้งประปา คาติดตั้ง
โทรศัพท  คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตู
สาขา  คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน  คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณ ตางๆ (ที่ไมเขาลักษณะที่ดินและสิ่งกอสราง)  ฯลฯ    
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2562 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑการดําเนินการจางเอกชนและ
การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ไดแก  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คา
พาหนะ รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนาม
บิน  และคาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายในการเดินทางไป
ราชการ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใชจายทํานอง
เดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่นใหผูเขารับการฝึกอบรมเบิก
จาย  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  หรือบุคคล คณะ
บุคคลที่ไดรับอนุญาตหรืออนุมัติใหเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดตอ
ราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ใหผู
บริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคา
ใชจายในการฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตาม
ปกติ)  
- เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑและ
ทรัพยสินอื่นๆ อันเปนทรัพยสินของอบต.ที่ชํารุดเสียหาย เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงาน
ไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา
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อันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุสํานักงาน แบงการพิจารณาออกเปน 2
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม
บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เกาอี้พลาสติก ตรายาง ที่ถูพื้น ตะแกรง
วางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมยาลักษณ แผงปิด
ประกาศ แผนป้ายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตางๆ  ที่ใชในสํานักงาน มูลี่ มานปรับแสง (ตอผืน) พรม (ตอ
ผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง กระ
เป่า ตาชั่งขนาดเล็ก ผาใบติดตั้งในสํานักงาน ผาใบเตนฑขนาด
ใหญ ตูยาสามัญประจําบาน แผงกันหองแบบรื้อถอน
ได (Partition) ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดัง
นี้ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ํายาลบคําผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ํา
หมึกปรินท เทป พี วี ซี แบบใส  น้ํายาลบกระดาษไข ไม
บรรทัด คลิป ตัวเย็บกระดาษ เข็มหมุด กระดาษ
คารบอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติขาราชการ แบบ
พิมพ ผาสําลี ธงชาติ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อ ของใชในการบรรจุ
หีบหอ น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน พวงมาลา พวงมาลัย กรวยดอกไม ฯลฯ     
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้  
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

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

วัสดุกอสราง จํานวน 100,000 บาท

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

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท
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- เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ  
2. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
3. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุยานพาหนะและขนสงแบงการพิจารณาออก
เปน 3 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  ไขขวง  ประแจ แมแรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร ล็อคคลัตซ  ล็อคพวง
มาลัย ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต น้ํามัน
เบรก นอตและสกรู สายไมล เพลา ฟิลมกรองแสง น้ํากลั่น ฯลฯ
     
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ เบาะรถยนต เครื่อง
ยนต (อะไหล) ชุดเกียรรถยนต เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบ
พัด หมอน้ํา หัวเทียน แบตเตอรรี่ จานจาย ลอ ถังน้ํามัน ไฟ
หนา ไฟเบรก อานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองขางรถ
ยนต กันชนรถยนต เข็มขัดนิรภัย สายไฮโดรลิค ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:26 หนา : 136/166



 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 60,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของ
ที่มีลักษณะโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ
เวลาอันสั้น และใหหมายความรวมถึงรายจายดังตอไปนี้
1. รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุง
วัสดุ
2. รายจายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มีราคาตอ
หนวย หรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท  
3. รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
4. รวมถึงรายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน  คาขนสง  คา
ภาษี  คาประกันภัย  คาติดตั้ง  เปนตน
- สิ่งของที่จัดเปนวัสดุคอมพิวเตอรแบงการพิจารณาออกเปน 3
 ประเภท ดังนี้
ก. ประเภทวัสดุคงทน  ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใชงานแลว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม
หรือซอมแซมแลวไมคุมคา ดังนี้  แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไมคงสภาพเดิม ดังนี้  อุปกรณบันทึก
ขอมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกขอมูล (
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ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ
  
ค. ประเภทอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่เปน
อุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินใหคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติ
หรือคาซอมกลาง รวมถึงรายจายดังตอไปนี้ หนวยประมวล
ผล ฮารดดิสกไดรฟ ซีดีรอมไดรฟ แผนกรองแสง แผงแป้นอักขระ
หรือแป้นพิมพ (Key board) เมนบอรด (Main Board) เมมโมรี่ชิ
ป (MeMory Chip) เชน Ram คัตซีทฟิด
เตอร (Cut Sheet Feeder) เมาส (Mouse) พรินเตอรสวิตชิ่ง
บอกซ (Printer Switching Box) เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
แผนวงจร
อิเล็กทรอนิกส (
Card) Ethernet Card, Lan Card, Antivirus Card, Sound Ca
rd) เปนตน เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตางๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CD ROM) แบบออพติคอล (Optical) เปนตน เรา
เตอร (Router) ฯลฯ   
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว
 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

งานไฟฟ้าและประปา รวม 650,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
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เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกวในโครงการติดตั้งไฟฟ้า
รายทางสายภายในหมูบาน  หมูที่ 7 บานดานเนินสงา

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางสายภาย
ในหมูบาน  หมูที่ 7 บานดานเนินสงา  ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดสระแกว  ตามประมาณการของการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดสระแกว
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 54
 ลําดับที่ 36

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกวในโครงการติดตั้งไฟฟ้า
รายทางสายภายในหมูบาน หมูที่ 17 บานคลองอีแตก

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางสายภาย
ในหมูบาน  หมูที่ 17 บานคลองอีแตก  ใหกับการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดสระแกว  ตามประมาณการของการไฟฟ้าสวน
ภูมิภาคจังหวัดสระแกว
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 75

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคจังหวัดสระแกวในโครงการติดตั้งไฟฟ้า
รายทางสายภายในหมูบาน หมูที่ 8 บานหนองขี้เห็น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในโครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทางสายภาย
ในหมูบาน  หมูที่ 8 บานหนองขี้เห็น  ใหกับการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดสระแกว  ตามประมาณการของการไฟฟ้าสวนภูมิภาค
จังหวัดสระแกว
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 60
 ลําดับที่ 75
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจาย เปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  "จังหวัดสะอาด” 
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย สมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณในศูนยเรียนรูดาน
การจัดการขยะมูลฝอย วัสดุเครื่องเขียน ป้ายโครงการและป้าย
ณรงคใหความรู ฯลฯ
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หนังสือ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
.2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 
 ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 72
  ลําดับที่ 5
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งานบําบัดน้ําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการน้ําเสียและป้องกันมลพิษทางอากาศในชุมชน จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจาย เปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการจัดการน้ํา
เสียและป้องกันมลพิษทางอากาศในชุมชน 
โดยมีคาใชจาย ประกอบดวย สมนาคุณวิทยากร คา
อาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ วัสดุ เครื่อง
เขียน ป้ายโครงการและป้ายณรงคใหความรู ฯลฯ
- เปนไปตาม ระเบียบ
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝึกอบรม
และการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 397 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560
 ปรากฎตาม แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 73
  ลําดับที่  6  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท

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

โครงการสงเสริมภูมิปัญญาชาวบาน "ทําบายศรี" จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมภูมิปัญญา
ชาวบาน "ทําบายศรี" ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคา
ใชจายประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน และคาใชจายอื่น ๆ ตาม
โครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 9
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โครงการสงเสริมอาชีพการทําขนม จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอาชีพการทํา
ขนม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
อาหารกลางวัน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
ฝึกอบรมและการเขารับการฝึกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
.2560 และที่แกไขเพิ่มเติม
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1234
 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 81
 ลําดับที่ 10

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:27 หนา : 143/166



งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกวในโครงการป้องกัน
และแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อําเภอเมืองสระแกว ประจําปี พ
.ศ. 2565

จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกวใน
โครงการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อําเภอเมือง
สระแกว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  86
  ลําดับที่ 5
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเตรียมทีมแขงขันกีฬาทองถิ่นเกมส จํานวน 130,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเตรียมทีมแขงขัน
กีฬาทองถิ่นเกมส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใช
จายประกอบดวย คาวัสดุกีฬา คาชุดกีฬา คาอาหาร คาตอบแทน
ผูฝึกซอม และคาใชจายอื่น ๆ ในการแขงขันกีฬาตามโครงการ
กําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67
 ลําดับที่ 7
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งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนบานคลองน้ําใสในโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน
ตําบลโคกปีฆอง

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานคลองน้ําใสในโครงการแขง
ขันกีฬาเยาวชนตําบลโคกปีฆอง
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  89
  ลําดับที่ 12
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 840,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการถวายเทียนเขาพรรษา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการถวายเทียนเขา
พรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียม
สถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 67
 ลําดับที่ 6
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โครงการบุญผะเหวดเทศนมหาชาติ จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการบุญผะเหวดเทศน
มหาชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจาย
ประกอบดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัด
เตรียมสถานที่ คาตกแตงขบวน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการ
กําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 2
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โครงการประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวันลอย
กระทง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียม
สถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 66
 ลําดับที่ 1
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โครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเพณีวัน
สงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบดวย     คาป้ายโครงการ คา
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาจัดเตรียมสถานที่ และคาใชจายอื่น ๆ
 ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5547 ลงวันที่ 28
 กันยายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 66
 ลําดับที่ 2
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งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกวในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว ประจําปี พ.ศ. 
2565

จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเมืองสระแกวใน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแกว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-เปนไปตาม ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 87
 ลําดับที1่
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อุดหนุนโรงเรียนบานหนองขี้เห็นในโครงการเขาคายปฏิบัติธรรมสู
เยาวชนตานยาเสพติด

จํานวน 80,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองขี้เห็นในโครงการเขา
คายปฏิบัติธรรมสูเยาวชนตานยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2565
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  87
  ลําดับที่ 2

เงินอุดหนุนขององคกรศาสนา

อุดหนุนวัดคลองน้ําใสในโครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้น
เอก

จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดคลองน้ําใสในโครงการสอบธรรม
ศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  89
  ลําดับที่  13
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อุดหนุนวัดเนินสงาในโครงการปฏิบัติธรรม(บวชชีพราหมณ) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดเนินสงาในโครงการปฏิบัติธรรม (บวช
ชีพราหมณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  89
  ลําดับที่ 12

อุดหนุนวัดบานดานในโครงการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดบานดานในโครงการสอบธรรม
ศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  89
  ลําดับที่  13
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อุดหนุนวัดลุงพลูในโครงการปฏิบัติธรรม(บวชชีพราหมณ) จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนวัดลุงพลูในโครงการปฏิบัติธรรม (บวชชี
พราหมณ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
-เปนไปตามระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 4750
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่  89
  ลําดับที่ 12
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปางสีดา จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเทศกาลดูผีเสื้อที่ปาง
สีดา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคาใชจายประกอบ
ดวย คาป้ายโครงการ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตกแตง
ขบวน และคาใชจายอื่น ๆ ตามโครงการกําหนด 
-เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือ ดังนี้
1)เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใช
จายในการจัดงาน การจัดแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ - รายจาย งบประมาณรายจายประจําปีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 82
 ลําดับที่ 1
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง รวม 6,950,000 บาท

งบลงทุน รวม 6,950,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,950,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน  หมูที่ 
9 บานใหมกุดชีวา

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4  เมตร  ยาว 166  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 664 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 49
  ลําดับที่  9        

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:27 หนา : 156/166



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 
10 บานบะขมิ้น

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4 เมตร  ยาว 166  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 664 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002   พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 50
  ลําดับที่  10       

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 
12 บานคลองเขาเทียน

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4 เมตร  ยาว 166  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 664 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002   พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 50
  ลําดับที่  12        
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 
14 บานเนินยางงาม

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4 เมตร  ยาว  125  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 50
  ลําดับที่  15           

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 
15 บานซําบอน

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4 เมตร  ยาว 166  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 664 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002   พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 50
  ลําดับที่  15  

วันที่พิมพ : 3/9/2564  10:57:27 หนา : 158/166



โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 
17 บานคลองอีแตก

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4 เมตร  ยาว 125  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 500 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002   พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 51
  ลําดับที่  17   

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 
18 บานทรัพยใหญ

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4 เมตร  ยาว 166  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 664 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 – 2565
  หนาที่ 51  ลําดับที่  18  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 
19 บานนอยพัฒนา

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง 4 เมตร  ยาว 85  เมตร คอนกรีตหนา  0.15
 เมตร พื้นที่ไมนอยกวา 340 ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย  แบบเลขที่ อท-002  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 – 2565
  หนาที่ 51  ลําดับที่  19      

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 3 
บานเหลาออย

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง  4.00  เมตร  ยาว  166  เมตร คอนกรีตหนา 0.15
  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  664  ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ 0.50
  เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-002  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 48
 ลําดับที่  3  
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 4 
บานลุงพลู

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง  4.00  เมตร  ยาว  166  เมตร คอนกรีตหนา 0.15
  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  664  ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ  0.50
  เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-002 พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่  49
  ลําดับที่  4        

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมูบาน หมูที่ 5 
บานวังจั่น

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู
บาน กวาง  4.00  เมตร  ยาว 166 เมตร คอนกรีตหนา 0.15
  เมตร  พื้นที่ไมนอยกวา  664  ตร.ม. ไหลทางลูกรังขางละ  0.50
  เมตร หรือตามสภาพพื้นที่กอสราง  ตามแบบกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ อท-002  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 – 2565
 หนาที่ 49  ลําดับที่  5        
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โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมูที่ 16 บานนาตอ จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางระบบประปาทรงแชมเปญขนาด 12
 ลบ.ม.สูง 12  เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทอง
ถิ่น แบบระบบประปา ท.5 แบบเลขที่ ท.5-07  กรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย   ถังกรองน้ําเหล็กขนาด ศก.1.15
  เมตร  สูง 1.66 เมตร  ตามแบบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยน
แปลง ครั้งที่1 หนาที่ 12  ลําดับที่ 10       

โครงการกอสรางระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมูที่ 6 บานดาน
เนินสูง

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคากอสรางระบบประปาทรงแชมเปญขนาด 12
 ลบ.ม.สูง 12  เมตร ตามแบบมาตรฐานงานกอสรางของทอง
ถิ่น แบบระบบประปา ท.5 แบบเลขที่ ท.5-07  กรมการ
ปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ถังกรองน้ําเหล็ก  ขนาด ศก.1.15
  เมตร  สูง 1.66 เมตร  ตามแบบกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  พรอม
ป้ายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 53
  ลําดับที่  33       
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โครงการตอเติมศาลาประชาคมหมูบาน หมูที่ 13 บานเจ็ดหลัง จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาตอเติมอาคารศาลาประชาคม ตามแบบ อบต
.โคกปีฆอง  กําหนด  พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 58
  ลําดับที่  63  

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภายในตําบลโคกปีฆอง หมูที่ 7 , หมู
ที่ 11 และ หมูที่ 14

จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงถนนลูกรังสายภายในหมูบาน โดยลงลูกรังเสริม
ถนน พรอมลมกองและปรับแตงเรียบ ตามแบบ  อบต.โคกปี
ฆอง  กําหนด  
- อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ
.2552  มาตรา 67(1) 
- ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 – 2565
  หนาที่ 51  ลําดับที่  20 
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โครงการปรับปรุงระบบทอเมนจําหนายประปาภายในหมูบาน หมูที่ 
19 บานนอยพัฒนา

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบทอเมนจําหนายประปาภายในหมู
บาน โดยวางทอ PVC 2 นิ้ว 8.5  มอก.17-2532  ระยะ
ทาง 1,800 เมตร  ตามแบบ อบต.โคกปีฆอง  กําหนด  พรอมป้าย
ประชาสัมพันธโครงการ  1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 
พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 – 2565
  หนาที่ 9  ลําดับที่  14   

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมูบาน หมูที่ 7 บานดานเนินสงา จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาปรับปรุงศาลาประชาคม ตามแบบ  อบต.โคกปี
ฆอง  กําหนด  พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ 1 ป้าย
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี  พ.ศ. 2561 – 2565
  หนาที่ 54  ลําดับที่  37    
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โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลตคอนกรีตสายภายในหมูบาน หมูที่ 1 
บานเนินยางแดง

จํานวน 400,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรแอสฟัลตคอนกรีต  ถนนกวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 952 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจรจร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. ทถ.7-201 ,ทถ.7-601 ,ทถ.7-
602 ทถ.3-110(1) และ ทถ.3-110(4)  พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542      
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่นหาปี (พ.ศ. 2561 – 2565
)  หนาที่ 98  ลําดับที่ 11

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลตคอนกรีตสายภายในหมูบาน หมูที่ 2 
บานคลองน้ําใส

จํานวน 400,000 บาท

- เพื่อจายเปนคาเสริมผิวจราจรแอสฟัลตคอนกรีต  ถนนกวาง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 238 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม
นอยกวา 952  ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจรจร ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. ทถ.7-201 ,ทถ.7-601 ,ทถ.7-
602 ทถ.3-110(1) และ ทถ.3-110(4)  พรอมป้ายประชาสัมพันธ
โครงการ  จํานวน  1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542      
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่  98
  ลําดับที่  12        
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คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบาน หมูที่ 11 บานหนองมาตร จํานวน 360,000 บาท

-เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอบาดาลทอกรุ 6 นิ้ว ทอ PVC ชั้น 13.5
 มอก.17-2532  ทอกันพังชนิดเหล็กดํา ทอเหล็กกลม 10
 นิ้ว ขนาด 6  มม. ความลึกไมนอยกวา 100 เมตร ทดสอบ
ปริมาณน้ําไมนอยกวา 5 ลบ.ม./ชม. ตามแบบ อบต.โคกปี
ฆอง  กําหนด  พรอมป้ายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ป้าย 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  
ปรากฎตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หนาที่ 57
  ลําดับที่  54 
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