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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

อําเภอ ดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,706,780 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,006,780 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนนายก  และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2557 และ

หนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้  

1. เงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  ในอัตราเดือนละ   20,400  บาท   จํานวน  12 เดือน  เปน

เงิน 244,800  บาท  

2. เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ   จํานวน   2  คน  ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท/

คน  จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน ตําบล

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   และ

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

(สํานักงานปลัด) 
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ของนายก  และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2557 และ

หนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. เงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ   ใน

อัตราเดือนละ   1,750  บาท  จํานวน  12 เดือน  เปน

เงิน 21,000 บาท  

2. เงินประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  จํานวน   2  คน  ในอัตราเดือนละ  880 บาท/

คน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนพิเศษ  ของนายก  และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

เงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  2) พ.ศ. 2557 และ

หนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. เงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ใน

อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,000 บาท 
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2. เงินตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  จํานวน   2  คน  ในอัตราเดือนละ  880 บาท/ คน 

จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  21,120 บาท   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

(สํานักงานปลัด) 

   

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบล 
จํานวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ   ในอัตราเดือน ละ 7,200 บาท  

จํานวน  12 เดือน   เปนเงิน  86,400 บาท    ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   และเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี  2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

(สํานักงานปลัด) 
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1,972,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบลพันชนะ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  และ เลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล   และเลขานุการ

สภาองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี  2) พ.ศ. 2557 และหนังสือตาง  ๆ  ท่ีเก่ียวของ  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

พันชนะ   จํานวน   1 คน  ในอัตราเดือนละ  11,220 บาท/

คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 134,640 บาท   

2. เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบลพันชนะ   จํานวน  1 คน  ในอัตราเดือนละ   9,180 บาท/

คน  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน 110,160 บาท   

3. เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

พันชนะ   จํานวน   19  คน  ในอัตราเดือนละ  7,200 บาท/

คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 1,641,600  บาท   

4.  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบลพันชนะ  จํานวน  1 คน  ในอัตราเดือน

ละ 7,200 บาท / คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 86,400 บาท  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 

(สํานักงานปลัด) 
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เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,349,260 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,569,260 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแกพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

  1. พนักงานสวนตําบล    ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล   จํานวน  1  อัตรา    

  2. พนักงานสวนตําบล    ตําแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล   จํานวน  1  อัตรา   

  3. พนักงานสวนตําบล    ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป  (หัวหนา

สํานักปลัด) จํานวน 1  อัตรา    

  4. พนักงานสวนตําบล    ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ

การ  จํานวน  1  อัตรา      

  5. พนักงานสวนตําบล    ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา   

  6. พนักงานสวนตําบล    ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญ

งาน จํานวน  2  อัตรา    

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

3) แผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(สํานักงานปลัด) 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนปลัดองคการบริหารสวน ตําบลตําบล

ระดับกลาง  จํานวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือน ละ 7,000 บาท  

จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน 84,000 บาท ตามประกาศ ก.จ.  

ก.ท.  และ ก.อบต.  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก  เงินเดือน

ลงวันท่ี  22 เมษายน  2547 , หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ ก.

อบต.  ท่ี  มท  0809.3/ว 28 ลงวันท่ี  16 กุมภาพันธ  2548  เรื่อง

แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจาก

เงินเดือน  ( การกําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถ่ิน  ระดับ  8 ข้ึนไปไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือน

เทากับอัตราเงินประจําตําแหนง 

 - เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 

 2) หนังสือสํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  มท  0809.3/

ว 28 ลงวันท่ี  16 กุมภาพันธ  2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ( การกําหนดให

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ระดับ 8 ข้ึนไปไดรับเงินเดือน

คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา ตําแหนง  

(สํานักงานปลัด) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทบริหารทองถ่ิน  และตําแหนงประเภทอํานวยการ

ทองถ่ิน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.ท่ี นม  0809.2/

ว  138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558 พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏ

ในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไว  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

1. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทบริหาร ทองถ่ิน 

ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ระดับกลาง จํานวน 1 

อัตรา  ในอัตราเดือนละ  7,000 บาท  จํานวน  12 เดือน  เปน
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เงิน 84,000 บาท    

2. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทบริหาร

ทองถ่ิน   ตําแหนง  รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ระดับ

ตน    จํานวน  1  อัตรา   ในอัตราเดือน ละ 3,500 บาท 

จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท     

3. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทอํานวยการ

ทองถ่ิน   ตําแหนง  นักบริหารงานท่ัวไป  (หัวหนาสํานักปลัด)   ระดับ

ตน  จํานวน  1  อัตรา   ในอัตราเดือน ละ 3,500 บาท จํานวน 

12  เดือน เปนเงิน 42,000บาท    

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

 (สํานักงานปลัด) 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงาน

จางท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนง  พนักงานขับ รถยนต จํานวน 

1  อัตรา      

2. พนักงานจางท่ัวไป   ตําแหนง  ภารโรง   จํานวน  1 อัตรา

3. พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง คนงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา   

4. พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา      

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(สํานักงานปลัด) 
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เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ   ตําแหนงพนักงานขับ

รถยนต  จํานวน  1  อัตรา      

2. พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนงภารโรง  จํานวน  1  อัตรา      

3. พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนงคนงานท่ัวไป จํานวน  1  อัตรา    

4. พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนงยาม จํานวน  1  อัตรา     

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(สํานักงานปลัด) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 1,663,000 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 345,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ใหกับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และ

คณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ตําบล จํานวน 7 อัตรา ดังนี้ 

1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 

2 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 

3 นักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา 

4 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 

5 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 

6 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา 

2 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงาน
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จาง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 

1 พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  พนักงานขับ รถยนต

จํานวน 1 อัตรา 

2 พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา 

3 พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา 

4. พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง ยาม จํานวน  1  อัตรา      

3 เงินคาตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง 

4 คณะกรรมการตาง  ๆ เปดซองสอบราคา ,จางนักเรียน ,นักศึกษา

เปดภาคเรียน  คาเบี้ยเลี้ยงคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอันเปน

ประโยชนแก  อปท.  ของ  ตํารวจบาน  ผูนําชุมชน  บุคคลหรือคณะ

บุคคลอ่ืนใดท่ีไดปฏิบัติตนเปนประโยชนแก  อบต. เงินรางวัล  เงินทํา

ขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว เงินตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง

ของ  อบต.พันชนะ  คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน  เงินตอบ

แทนผูปฏิบัติงานดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและ

ในวันหยุดราชการ ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน ท่ีสุด ท่ี 

มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562  

(สํานักงานปลัด) 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 

0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(สํานักงานปลัด) 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวน

ตําบล 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา บุตร 

พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2541และแกไข

เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2549 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
คาใชสอย รวม 740,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาถายเอกสาร , คา

เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คา

ระวางบรรทุก ,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน  คาเชาบาน) ,คาโฆษณาและ

เผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง  ๆ) ,

คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา,คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/
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ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  0746 ลง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

(สํานักงานปลัด) 

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้ 

1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไม

รวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงิน

สะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให 

2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือคณะกรรมการ  หรือ

คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กับ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หรือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีตั้งจาย

ไมรวมอยูในขอ 1 

คารับรอง  หมายถึง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ

เอกสาร  คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ

ดวย และคาใชจายอ่ืน  ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือ

เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ท่ีไปนิเทศ

งาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง  ๆ เครื่องใชในการ

เลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืน  ๆ ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการ

เลี้ยงรับรองในการประชุมตามขอ  2 ท้ังนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม

อ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุม 

-พิธีเปดอาคารตาง ๆ 

-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.4/ว  2381 ลง

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 
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(สํานักงานปลัด) 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี

พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การอบรม

สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.

2557 

(สํานักงานปลัด) 

      

    
คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามท่ีกฎหมายกําหนด  อีกท้ังใหความรวมมือในการ

ประชาสัมพันธ  การรณรงค  หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน

ใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีและการมีสวนรวมทางการเมืองในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึง

ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ.2562 

2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  3675 ลง
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วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  1705 ลง

วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

(สํานักงานปลัด) 

    
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาพานพุมดอกไม  พานประดับพุมดอกไม  พานพุม

เงินพุมทอง กรวยดอกไม  พวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือ

พวงมาลา  สําหรับวางอนุสาวรีย  หรือใชในการจัดงาน  การจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี  กค  0406/ว  63 ลง

วันท่ี 16 กันยายน 2553 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0407/1284 ลง

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2530 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับการ

ปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

4) ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายในการบริหารงาน

ของสวนราชการ พ.ศ.2553 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให

จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ  ดังนี้

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

(2) คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/
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ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง

วันท่ี1 กุมภาพันธ 2562 

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(สํานักงานปลัด) 

   
คาวัสด ุ รวม 240,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน หนังสือ , เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่อง

เจาะกระดาษขนาดเล็ก , ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ,ไมบรรทัดเหล็ก

, กรรไกร , เกาอ้ีพลาสติก ,แปรงลบกระดานดํา , ตรายาง ,ขาตั้ง

(กระดานดํา) ,ท่ีถูพ้ืน ,ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด

กระดาษ ,เครื่องเย็บกระดาษ ,กุญแจ  ภาพเขียน  ,แผนท่ี ,พระบรม

ฉายาลักษณ ,แผงปดประกาศ ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง  ๆ,มูลี่,มานปรับแสง(ตอ

ผืน) ,พรม(ตอผืน) ,นาิกาตั้งหรือแขวน ,พระพุทธรูป ,พระบรมรูป

จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ ,หมึก , ดินสอ

, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว

,ชอลค ,สมุด , ซองเอกสาร ,ตลับผงหมึก ,นํ้าหมึกปริ้นท ,เทป  พี วี

ซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษไข ,ไมบรรทัด , คลิป,เปก,เข็ม

หมุด,กระดาษคารบอน ,แฟม,สมุดบัญชี ,สมุดประวัติขาราชการ ,แบบ

พิมพ ,ผาสําลี ,ธงชาติ ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ,ของใชในการ
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บรรจุหีบหอ , นํ้ามัน  ไข ข้ีผึ้ง ,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน

สํานักงาน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(สํานักงานปลัด) 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ  ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หมอ, กะละมัง ,ตะหลิว ,กรอบรูป ,มีด,ถัง,

ถาด, แกวนํ้า ,จานรอง ,ถวยชาม ,ชอนสอม ,กระจกเงา ,โองนํ้า ,ท่ีนอน ,

กระโถน ,เตาไฟฟา ,เตานํ้ามัน ,เตารีด ,เครื่องบดอาหาร ,เครื่องตีไข

ไฟฟา,เครื่องปงขนมปง ,กระทะไฟฟา ,หมอไฟฟา  รวมถึงหมอหุงขาว

ไฟฟา,กระติกนํ้ารอน,กระติกนํ้าแข็ง,ถังแกส,เตา ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ผงซักฟอก ,สบู ,นํ้ายาดับ

กลิ่น ,แปรง ,ไมกวาด ,เขง ,มุง ,ผาปูท่ีนอน ,ปลอกหมอน ,หมอน ,ผาหม

,ผาปูโตะ, นํ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(สํานักงานปลัด) 
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ท่ีจําเปนตอง

ใช ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจปากตาย

, กุญแจเลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร ,ล็อคลัตซ ,กระจกโคงมน ,ล็อค

พวงมาลัย ,สัญญาณไฟกระพริบ  ,สัญญาณไฟฉุกเฉิน , กรวย

จราจร ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ยางรถยนต ,นํ้ามันเบรก

, นอตและสกรู, สายไมล ,เพลา,ฟลมกรองแสง ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ หรือคาซอมกลาง  เชน  เบาะรถยนตฐเครื่องยนต(อะไหล) ,ชุด

เกียรรถยนต,เบรก,ครัช,พวงมาลัย, สายพานใบพัด,หมอนํ้า,หัวเทียน ,

แบตเตอรี่ ,จานจาย ,ลอ ,ถังนํ้ามัน ,ไฟหนา , ไฟเบรก ,อานจักรยาน

, ตลับลูกปน , กระจกมองขางรถยนต ,กันชนรถยนต ,เข็มขัด

นิรภัย ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(สํานักงานปลัด) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง  รายจาย

ท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ   เชน  คาขนสง  คาภาษี  คา

ประกันภัย  คาติดตั้ง  อาทิเชน  แกสหุงตม , นํ้ามันเชื้อเพลิง , นํ้ามัน

ดีเซล , นํ้ามันกาด , นํ้ามันเบนซิน , นํ้ามันเตา , นํ้ามันจารบี , นํ้ามัน

เครื่อง, ถาน, กาส ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ท่ีจําเปนตอง

ใช ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน ขาตั้งกลอง ,ขาตั้งเขียนภาพ ,กลองและ

ระวิงใสฟลมภาพยนตร ,เครื่องกรอเทป ,เลนสซูม ,กระเปาใสกลอง

ถายรูป ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  พูกัน ,สี,กระดาษเขียน

โปสเตอร ,ฟลม ,เมมโมรี่การด ,ฟลมสไลด ,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ

(ภาพยนตร ,วีดีโอเทป ,แผนซีดี) ,รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการลาง  อัด

ขยาย,ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(สํานักงานปลัด) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  อุปกรณบันทึก

ขอมูล  (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Di

sc, Digital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึกขอมูล( Reel 

Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผลหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สายเคเบิ้ล  ฯลฯ3. คา

จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  แผงแปนอักขระ หรือ

แปนพิมพ  (Key Board), เมนบอรด  (Main Board), เมมโมรี่

ชิป  (Memor Chip) เชน  RAM, คัตชิทฟด เตอร (Cut 

Sheet  Feeder ), เมาส  (Mouse), พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ  (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย

สัญญา  (Hub),แผนวง จรอิเล็กทรอนิกส ( Card )

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )

เปนตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง  ๆ เชน  แบบดิ ส 

เกตต  (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม  (CDROM) แบบออพติคอล  (Optical) เปนตน  ฯลฯ-เปนไป

ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(สํานักงานปลัด) 
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คาสาธารณูปโภค รวม 338,000 บาท 

   
คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ  และสถานท่ีอยูใน

ความดูแลของ  อบต.พันชนะ  รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอม

กัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนตน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน.  และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคานํ้าประปาท่ีใชในสํานักงาน  และสถานท่ีอยูในความ

ดูแลของ  อบต.พันชนะ  รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอมกัน  เชน

คาบริการ คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/

ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน.  และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

(สํานักงานปลัด) 
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหมาซ่ึงบริการ

ดังกลาว  และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ   เชน คาเชา

เครื่อง  คาเชาหมายเลขโทรศัพท  คาบํารุงรักษาคูสาย

โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/

ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน.  และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  0808.4/ว 1551 ลง

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสงไปรษณีย  โทรเลข คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณี

ยากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) ในกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้1) หนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท  0808.2/ว 1003 ลง

วันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน.  และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เชน โทรภาพ  หรือ

โทรสาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร  คาสื่อสารผาน

ดาวเทียม  คาใชจายเก่ียวกับการใช  ระบบอินเทอรเน็ต  รวมถึง

อินเทอรเน็ตการดและการสื่อสารอ่ืน  ๆ เชน  คาเคเบิ้ลทีวี  คาเชา

ชองสัญญาณดาวเทียม  เปนตน  และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย
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เพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช

บริการ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน.  และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี  มท  0808.4/ว 1551 ลง

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 

(สํานักงานปลัด) 

  
งบลงทุน รวม 37,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 37,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก   สําหรับงาน ประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง ราคา22,000  บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมนอยกวา  4 แกน

หลัก  (4 core) จํานวน  1 หนวย   โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1.ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา  แบบ  Cache Memory รวมใน

ระดับ  (Level) เดียวกัน   ขนาดไมนอยกวา  4 MB  ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา   2.3 GHz  และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก  (Graphics Processing Unit) ไมนอย

กวา  10 แกน หรือ 

2.ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา  แบบ  Cache Memory รวมใน

ระดับ  (Level) เดียวกัน   ขนาดไมนอยกวา  6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล

สูง 

- มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนิด   DDR4 หรือดีกวา   ขนาดไม

นอยกวา  8  GB 
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- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย

กวา  1 TB หรือ   ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ  (Interface) แบบ  USB 2.0  หรือดีกวา  ไมนอย

กวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบ เครือขาย ( Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา   Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 

และ Bluetooth   

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร   ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

ประกาศ   ณ  วันท่ี   12  พฤษภาคม   2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม) 

(สํานักงานปลัด) 

    
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท 

      

  เครื่องสํารอง

ไฟฟา ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 6 เครื่อง

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร   ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

ประกาศ   ณ  วันท่ี   12  พฤษภาคม   2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม) 

(สํานักงานปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,488,610 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,127,710 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,127,710 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,382,390 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแกพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงผูอํานวยการกอง

คลัง จํานวน 1 อัตรา 

2. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

3. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

4. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ  ปง/ชง จํานวน 1

อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองคลัง) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.

อบต. ท่ี นม 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  พระราช ว

บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตามจํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-
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2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงผูอํานวยการคลัง โดย

คํานวณตั้งจายไว  12 เดือน  เดือนละ  3,500 บาท  รวมเปน

เงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

(กองคลัง) 

   
คาจางลูกจางประจํา จํานวน 225,480 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแก

ลูกจางประจําองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน  เปน

เงิน 225,480 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองคลัง) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 421,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ  ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ
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รายได จํานวน 1 อัตรา 

2. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน

พัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

3. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน

ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองคลัง) 

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 56,520 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง   ของ

พนักงานจางตามภารกิจ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลัง

สามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บราย 

ได จํานวน 1 อัตรา 

2. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน

พัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

3. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนักงาน

ธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

(กองคลัง) 
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งบดําเนินงาน รวม 338,900 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 186,900 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 171,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ใหกับ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนี้ 

1. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง 

2. ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ 

3. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

4. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง 

2. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

ลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

3. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

2. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

3. ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน ท่ีสุด ท่ี 

มท  0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองคลัง) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน มาก ท่ี มท 

0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(กองคลัง) 

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวน

ตําบล 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตร พ.ศ. 2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2541และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

(กองคลัง) 

      

   
คาใชสอย รวม 77,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาถายเอกสาร , คา

เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คา

ระวางบรรทุก ,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน  คาเชาบาน) ,คาโฆษณาและ

เผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง  ๆ) ,

คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา ,คาจางเหมาบริการตาง  ๆ  ฯลฯ -เปนไปตาม

ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
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4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  0746 ลง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

(กองคลัง) 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี

พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การอบรม

สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูท่ีไดมี

คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.

2557 

(กองคลัง) 

      

    
โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษี  และ

ทะเบียนทรัพยสิน  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ  การจัดเก็บรายไดของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการจัดทําหรือปรับขอมูลแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานขอมูลในการจัดเก็บรายได

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

 -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนท่ีภาษีและทะ  เบียน

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2550 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 0107  ลง

วันท่ี 8 มกราคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  62 ลําดับ

ท่ี 3 

(กองคลัง) 

    

โครงการรณรงคประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีท่ีดิน

และสิ่งกอสราง ภาษีปาย คาธรรมเนียมกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สุขภาพ คาธรรมเนียมมีและสะสมอาหาร 

จํานวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธ  การจัดเก็บ

ภาษีตาม  พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งกอสราง  ภาษีปาย  คาธรรมเนียม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  คาธรรมเนียมมีและสะสม

อาหาร  ตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  63 ลําดับ

ท่ี 5 

(กองคลัง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให

จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

(2) คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/
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ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง

วันท่ี1 กุมภาพันธ 2562 

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองคลัง) 

   
คาวัสด ุ รวม 45,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน หนังสือ , เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่อง

เจาะกระดาษขนาดเล็ก , ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ,ไมบรรทัดเหล็ก

, กรรไกร , เกาอ้ีพลาสติก ,แปรงลบกระดานดํา , ตรายาง ,ขาตั้ง

(กระดานดํา) ,ท่ีถูพ้ืน ,ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด

กระดาษ ,เครื่องเย็บกระดาษ ,กุญแจ  ภาพเขียน  ,แผนท่ี ,พระบรม

ฉายาลักษณ ,แผงปดประกาศ ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง  ๆ,มูลี่,มานปรับแสง(ตอ

ผืน) ,พรม(ตอผืน) ,นาิกาตั้งหรือแขวน ,พระพุทธรูป ,พระบรมรูป

จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ ,หมึก , ดินสอ

, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว

,ชอลค ,สมุด , ซองเอกสาร ,ตลับผงหมึก ,นํ้าหมึกปริ้นท ,เทป  พี วี

ซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษไข ,ไมบรรทัด , คลิป,เปก,เข็ม

หมุด,กระดาษคารบอน ,แฟม,สมุดบัญชี ,สมุดประวัติขาราชการ ,แบบ

พิมพ ,ผาสําลี ,ธงชาติ ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ,ของใชในการ
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บรรจุหีบหอ , นํ้ามัน  ไข ข้ีผึ้ง ,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน

สํานักงาน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน ท่ีสุด ท่ี 

มท  0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองคลัง) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท 

      

  1.คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  อุปกรณบันทึก ขอมูล 

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Dig

ital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึกขอมูล( Reel 

Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผลหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สายเคเบิ้ล  ฯลฯ3. คา

จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  แผงแปนอักขระ หรือ

แปนพิมพ  (Key Board), เมนบอรด  (Main Board), เมมโมรี่

ชิป  (Memor Chip) เชน  RAM, คัตชิทฟด เตอร (Cut 

Sheet  Feeder ), เมาส  (Mouse), พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ  (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย

สัญญา  (Hub),แผนวง จรอิเล็กทรอนิกส ( Card )

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )

เปนตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง  ๆ เชน  แบบดิ ส 

เกตต  (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม  (CDROM) แบบออพติคอล  (Optical) เปนตน  ฯลฯ-เปนไป
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ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองคลัง) 

   
คาสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาสงไปรษณีย  โทรเลข คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณี

ยากร คาเชาตูไปรษณีย  คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหาร

การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) ในกิจการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิก

จายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน.  และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

(กองคลัง) 

      

  
งบลงทุน รวม 22,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 22,000 บาท 

   
ครุภัณฑคอมพิวเตอร       

    
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท 

      

  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก   สําหรับงาน ประมวลผล 

จํานวน 1 เครื่อง ราคา22,000  บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีหนวยประมวลผลกลาง  (CPU) ไมนอยกวา  4 แกน

หลัก  (4 core) จํานวน  1 หนวย   โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง

หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 

1.ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา  แบบ  Cache Memory รวมใน

ระดับ  (Level) เดียวกัน   ขนาดไมนอยกวา  4 MB  ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา   2.3 GHz  และมีหนวย

ประมวลผลดานกราฟก  (Graphics Processing Unit) ไมนอย
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กวา  10 แกน หรือ 

2.ในกรณีท่ีมีหนวยความจํา  แบบ  Cache Memory รวมใน

ระดับ  (Level) เดียวกัน   ขนาดไมนอยกวา  6 MB ตองมีความเร็ว

สัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา  1.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม

สัญญาณนาิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผล

สูง 

- มีหนวยความจําหลัก  (RAM) ชนิด   DDR4 หรือดีกวา   ขนาดไม

นอยกวา  8  GB 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล  ชนิด SATA หรือดีกวา  ขนาดความจุไมนอย

กวา  1 TB หรือ   ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย

กวา 250 GB จํานวน 1 หนวย 

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอย

กวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

- มีชองเชื่อมตอ  (Interface) แบบ  USB 2.0  หรือดีกวา  ไมนอย

กวา 3 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีชองเชื่อมตอระบบ เครือขาย ( Network Interface) แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา  1  ชอง 

- สามารถใชงานไดไมนอยกวา   Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) 

และ Bluetooth   

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร   ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563  

ประกาศ   ณ  วันท่ี   12  พฤษภาคม   2563  กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม) 

(กองคลัง) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 322,900 บาท 

 

 

  
งบบุคลากร รวม 185,100 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 185,100 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 185,100 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแกพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ชํานาญงาน  จํานวน  1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน รวมเปนเงิน 185,100 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(สํานักงานปลัด) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 137,800 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 17,800 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 15,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน

สวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน
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ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(สํานักงานปลัด) 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก  ท่ี  มท  0808.2/ว2409 ลง วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  

เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
คาใชสอย รวม 120,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี

พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การอบรม

สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะ

ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
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ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.

2557 

(สํานักงานปลัด) 

    

โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฝกอบรมชุด

ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือ

จายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน  สําหรับฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจําองคการปกครองสวนทองถ่ิน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี  มท 0229/ว 7367 ลง

วันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  5329 ลง

วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 

4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 00808.2/ว440 ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม  ครั้ง

ท่ี 1 /2563 หนา 6 ลําดับท่ี 3 

(สํานักงานปลัด) 
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งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 101,200 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 101,200 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปวยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือ

คาปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2560 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/ว 7271 ลง

วันท่ี 26 ธันวาคม 2560 

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลง

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 

(สํานักงานปลัด) 
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คาใชสอย รวม 31,200 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    
โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 15,600 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลปใหม  มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

นักทองเท่ียว  และการตั้งงบประมาณเปนคาใชจายเก่ียวกับการ

จัดการจราจร เชน คาปายโครงการ  , ปายรณรงค และปายอีก 500  

เมตร ถึงจุดบริการประชาชน" พรอมคาแรงและอุปกรณในการติดตั้ง  

และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/

ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/

ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/

ว1123 ลงวันท่ี9 เมษายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) หนาท่ี 78

ลําดับท่ี 2 

(สํานักงานปลัด) 

      

    
โครงการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,600 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนนชวงเทศกาลสงกรานต  มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

นักทองเท่ียว  และการตั้งงบประมาณเปนคาใชจายเก่ียวกับการ

จัดการจราจร  เชน  คาปายโครงการ , ปายรณรงค   และ

ปาย  "อีก  500 เมตร  ถึงจุดบริการประชาชน " พรอมคาแรงและ

อุปกรณในการติดตั้งและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด
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งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0804.5/

ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.4/

ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ท่ี  มท  0808.2/ว

3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.4/

ว1123 ลงวันท่ี9 เมษายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.  2561 –

 2565) หนาท่ี 78 ลําดับท่ี 3 

(สํานักงานปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,587,640 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,362,700 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,362,700 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 890,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ท่ีจายควบ

กับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแกพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา  จํานวน  1

อัตรา 

2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม

ป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  ตําแหนงนักบริหารงาน การศึกษา จํานวน 1 อัตรา  
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จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาทรวมเปนเงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

 (กองการศึกษาฯ) 

   
เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเงินคาวิทยฐานะใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงครูผูดูแล

เด็กชํานาญการ  (อันดับ  คศ.2) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน 

ๆ  ละ 3,500.- บาท 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเงินเดือน  เงินวิทยฐานะ  และเงินประจําตําแหนง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) หนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ.  ดวนท่ีสุด  ท่ี  ศธ  0206.7/ว 8 ลง

วันท่ี 22พฤษภาคม 2558 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 368,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ   ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน  1

อัตรา 

2. พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองการศึกษาฯ) 
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เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 19,980 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตาม

ภารกิจ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจาย

ไว  12 เดือน  แยกรายละเอียด  ดังนี้ 1. พนักงานจางตาม

ภารกิจ  ตําแหนงผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองการศึกษาฯ) 

      

  
งบดําเนินงาน รวม 224,940 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 129,940 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 104,940 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงาน

สวนตําบล ครู และพนักงานจางดังนี้ 

1. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาอํานวยการทองถ่ินระดับตน 

2. ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน 

3. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.2) 

2. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานงานจาง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงผูดูแลเด็ก 

2. ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
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2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองการศึกษาฯ) 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก  ท่ี  มท  0808.2/ว2409 ลง วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559  

เรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวน

ตําบล 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตร พ.ศ. 2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

(กองการศึกษาฯ) 
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คาใชสอย รวม 60,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาถายเอกสาร , คา

เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คา

ระวางบรรทุก ,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน  คาเชาบาน) ,คาโฆษณาและ

เผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง  ๆ) ,

คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา,คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้ 

1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไม

รวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงิน

สะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให 

2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือคณะกรรมการ  หรือ

คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กับ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หรือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือ
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เอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีตั้งจาย

ไมรวมอยูในขอ 1 

คารับรอง  หมายถึง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ

เอกสาร  คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ

ดวย และคาใชจายอ่ืน  ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือ

เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ท่ีไปนิเทศ

งาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง  ๆ เครื่องใชในการ

เลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืน  ๆ ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการ

เลี้ยงรับรองในการประชุมตามขอ  2 ท้ังนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม

อ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุม 

-พิธีเปดอาคารตาง ๆ 

-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28 

กรกฎาคม 2548 

(กองการศึกษาฯ) 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี

พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การอบรม

สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูท่ีไดมี

คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ

      



46 
 

ฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.

2557 

(กองการศึกษาฯ) 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให

จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

(2) คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง

วันท่ี1 กุมภาพันธ 2562 

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองการศึกษาฯ) 
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คาวัสด ุ รวม 35,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน หนังสือ , เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่อง

เจาะกระดาษขนาดเล็ก , ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ,ไมบรรทัดเหล็ก

, กรรไกร , เกาอ้ีพลาสติก ,แปรงลบกระดานดํา , ตรายาง ,ขาตั้ง

(กระดานดํา) ,ท่ีถูพ้ืน ,ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด

กระดาษ ,เครื่องเย็บกระดาษ ,กุญแจ  ภาพเขียน  ,แผนท่ี ,พระบรม

ฉายาลักษณ ,แผงปดประกาศ ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง  ๆ,มูลี่,มานปรับแสง(ตอ

ผืน) ,พรม(ตอผืน) ,นาิกาตั้งหรือแขวน ,พระพุทธรูป ,พระบรมรูป

จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ ,หมึก , ดินสอ

, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว

,ชอลค ,สมุด , ซองเอกสาร ,ตลับผงหมึก ,นํ้าหมึกปริ้นท ,เทป  พี วี

ซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษไข ,ไมบรรทัด , คลิป,เปก,เข็ม

หมุด,กระดาษคารบอน ,แฟม,สมุดบัญชี ,สมุดประวัติขาราชการ ,แบบ

พิมพ ,ผาสําลี ,ธงชาติ ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ,ของใชในการ

บรรจุหีบหอ , นํ้ามัน  ไข ข้ีผึ้ง ,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน

สํานักงาน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองการศึกษาฯ) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  1.คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  อุปกรณบันทึก ขอมูล 

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Dig

ital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึกขอมูล( Reel 

Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผลหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สายเคเบิ้ล  ฯลฯ3. คา

จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  แผงแปนอักขระ หรือ

แปนพิมพ  (Key Board), เมนบอรด  (Main Board), เมมโมรี่

ชิป  (Memor Chip) เชน  RAM, คัตชิทฟด เตอร (Cut 

Sheet  Feeder ), เมาส  (Mouse), พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ  (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย

สัญญา  (Hub),แผนวง จรอิเล็กทรอนิกส ( Card )

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )

เปนตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง  ๆ เชน  แบบดิ ส 

เกตต  (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม  (CDROM) แบบออพติคอล  (Optical) เปนตน  ฯลฯ-เปนไป

ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองการศึกษาฯ) 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,981,676 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 1,581,676 บาท 

   
คาใชสอย รวม 344,140 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู  และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน  เพ่ือจายเปนคาปาย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

งานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับ

ท่ี 7 

(กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการนําเด็กสงสถานพยาบาล จํานวน 3,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการนําเด็กสงสถานพยาบาล 

 - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับ

ท่ี 8 

(กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก  เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ

คาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตาง  ๆ คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาท่ี

พัก และคาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การประชุม  การ

อบรม การสัมมนา  และการดูงาน  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงาน

จาง และบุคลากรทางการศึกษา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 65 ลําดับ

ท่ี 9 

(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  เพ่ือจายเปนคาปาย  คา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใช

ในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

งานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ

ท่ี 1 

(กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาปาย คา

วัสดุ อุปกรณ คา พันธุพืช คาตนไม คาจางเหมาบริการ และ

คาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

งานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ

ท่ี 2 

(กองการศึกษาฯ) 

      

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

จํานวน 271,140 บาท 

      

  1. เพ่ือเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 38 คน ในอัตราคนละ 1,700.-

 บาท เปนเงิน 64,600.- บาท 

2. เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ จํานวน 38 คน จํานวน 245วัน วันละ 20.- บาท เปน

เงิน 186,200.-บาท 

3. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา สําหรับเด็ก
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ปฐมวัย (อายุ 3-5ป)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลพันชนะ จํานวน 18 คน ในอัตราคนละ 1,130 บาท 

 เปนเงิน 20,340.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ป 

3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 

3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป 

3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 64 

ลําดับท่ี 3 

(กองการศึกษาฯ) 

    
โครงการสานสัมพันธ ชุมชน เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธ  ชุมชน  เครือขาย

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  เพ่ือ

จายเปนคาปาย  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจาย

อ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

งานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 64 ลําดับ

ท่ี 4 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   
คาวัสด ุ รวม 1,237,536 บาท 

   
วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดหาวัสดุงานบานงานครัวตางๆ  ท่ีจําเปนตองใชใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน หมอ, กะละมัง ,ตะหลิว ,กรอบรูป ,มีด,ถัง,

ถาด, แกวนํ้า ,จานรอง ,ถวยชาม ,ชอนสอม ,กระจกเงา ,โองนํ้า ,ท่ีนอน ,
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กระโถน ,เตาไฟฟา ,เตานํ้ามัน ,เตารีด ,เครื่องบดอาหาร ,เครื่องตีไข

ไฟฟา,เครื่องปงขนมปง ,กระทะไฟฟา ,หมอไฟฟา  รวมถึงหมอหุงขาว

ไฟฟา,กระติกนํ้ารอน,กระติกนํ้าแข็ง,ถังแกส,เตา ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ผงซักฟอก ,สบู ,นํ้ายาดับ

กลิ่น ,แปรง ,ไมกวาด ,เขง ,มุง ,ผาปูท่ีนอน ,ปลอกหมอน ,หมอน ,ผาหม

,ผาปูโตะ นํ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองการศึกษาฯ) 

   
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,222,536 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดหาอาหารเสริม  (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  และโรงเรียนประถมศึกษาในเขต

พ้ืนท่ี จํานวน 6 โรงเรียน ในอัตราคนละ 7.37.-บาท ประกอบดวย 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

จํานวน 38 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.-บาท เปน

เงิน 72,815.60.- บาท 

2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

- โรงเรียนบานพันชนะ 

- โรงเรียนบานดอน 

- โรงเรียนบานมาบกราด 

- โรงเรียนบานหนองพลวง 

- โรงเรียนบานโปงกระสัง 

- โรงเรียนบานโนนสงา 

จํานวนเด็ก 600 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.- บาท เปน

เงิน 1,149,720.- บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

(กองการศึกษาฯ) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานของรัฐ สถานศึกษาในเขต

ตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็ก

นักเรียน จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนเด็ก 600 คน  

คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนาท่ี 65 

ลําดับท่ี 11 

(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,667,950 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 787,500 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 787,500 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแกพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงาน

สาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 

2. พนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล

ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี นม 0809.2/ว 138 ลง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

พระราช บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม

ป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข  เดือน

ละ  3,500 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว  12 เดือน  รวมเปน
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เงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี นม 0809.2/ว 138 ลง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสาธารณสุขฯ) 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  และตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลัง

สามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน) ตําแหนงคนงานท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไป  ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.ท่ี นม  

0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราท่ีปรากฏ

ในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  ตําแหนงคนงานท่ัวไป  จํานวน  1 อัตราโดย

คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสาธารณสุขฯ) 
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งบดําเนินงาน รวม 660,450 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 225,450 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 215,450 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหกับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน

จาง ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข 

2. ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

2. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงคนงานท่ัวไป 

2. เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเปนคาปวยการชดเชยการงานหรือเวลา

ท่ีเสียไปของอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการดูแล

ผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ตอ

เดือน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 144,000 บาท 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน ท่ีสุด มท  

0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจาย  พ.ศ.2562 ขอ 4

และขอ 5  

(กองสาธารณสุขฯ) 
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน มาก ท่ี มท 

0808.2 /ว2409 ลงวันท่ี  17 พฤศจิกายน  2559 เรื่อง  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   
คาใชสอย รวม 195,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาถายเอกสาร , คา

เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คา

ระวางบรรทุก ,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน  คาเชาบาน) ,คาโฆษณาและ

เผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง  ๆ) ,

คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา,คาจางเหมาบริการตาง ๆ เปนตน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  0746 ลง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 
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(กองสาธารณสุขฯ) 

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้ 

1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ใหตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินปละ1% ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไม

รวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงิน

สะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให 

2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน หรือคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหวาง

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กับ องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน โดยยอดเงินท่ีตั้งจาย

ไมรวมอยูในขอ 1 

คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ

เอกสาร คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ

ดวย และคาใชจายอ่ืน ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือ

เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ท่ีไปนิเทศ

งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการ

เลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการ

เลี้ยงรับรองในการประชุมตามขอ 2 ท้ังนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม

อ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุม 

-พิธีเปดอาคารตาง ๆ 

-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี 28

กรกฎาคม 2548 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี

พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การอบรม

สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูท่ีไดมี

คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.

2557 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดในพ้ืนท่ี จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน  ควบคุมโรคติดตอและโรค

ระบาดในพ้ืนท่ี  ตามอํานาจหนาท่ี  การปองกัน  และระงับ

โรคติดตอ และระบาดในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนคาวัสดุ  อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินงาน เชน การปองกันและ

ระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (โควิด-19),การปองกันควบคุม

โรคไขเลือดออก ฯลฯ เปนตน 

 -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน  การจัดการแขงขันกีฬา  และการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2120 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

      



60 
 

4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1433 ลงวันท่ี 14พฤษภาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2787 ลงวันท่ี 15พฤษภาคม 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  66 ลําดับ

ท่ี 5 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรค

พิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัติยราชนารี  เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือวัคซีน  และอุปกรณใน

การฉีด  เพ่ือปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา  ตัวละ  30 บาท  ตาม

จํานวนประชากรสุนัขและแมว  ท้ังท่ีมีเจาของและไมมีเจาของ  จาก

การสํารวจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสงหลักฐานการสํารวจ

ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพ

สัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/

ว1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ท่ี  มท  0810.5/ว

2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0810.5/ว

4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม  2561 

5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/

ว827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 

6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0819.3/

ว1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819035/235 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 

8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0819.3/
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ว807 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 

9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0819.3/

ว1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  67 ลําดับ

ท่ี 6 

(กองสาธารณสุขฯ) 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ให

จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังนี้ 

(1)คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

(2)คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง

วันท่ี1 กุมภาพันธ 2562 

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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คาวัสด ุ รวม 180,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน หนังสือ , เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่อง

เจาะกระดาษขนาดเล็ก , ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ,ไมบรรทัดเหล็ก

, กรรไกร , เกาอ้ีพลาสติก ,แปรงลบกระดานดํา , ตรายาง ,ขาตั้ง

(กระดานดํา) ,ท่ีถูพ้ืน ,ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด

กระดาษ ,เครื่องเย็บกระดาษ ,กุญแจ  ภาพเขียน  ,แผนท่ี ,พระบรม

ฉายาลักษณ ,แผงปดประกาศ ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง  ๆ,มูลี่,มานปรับแสง(ตอ

ผืน) ,พรม(ตอผืน) ,นาิกาตั้งหรือแขวน ,พระพุทธรูป ,พระบรมรูป

จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ ,หมึก , ดินสอ

, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว

,ชอลค ,สมุด , ซองเอกสาร ,ตลับผงหมึก ,นํ้าหมึกปริ้นท ,เทป  พี วี

ซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษไข ,ไมบรรทัด , คลิป,เปก,เข็ม

หมุด,กระดาษคารบอน ,แฟม,สมุดบัญชี ,สมุดประวัติขาราชการ ,แบบ

พิมพ ,ผาสําลี ,ธงชาติ ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ,ของใชในการ

บรรจุหีบหอ , นํ้ามัน  ไข ข้ีผึ้ง ,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน

สํานักงาน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก ท่ี มท 0808.2

ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง  รายจาย

ท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย  คา

ติดตั้ง อาทิเชน แกสหุงตม, นํ้ามันเชื้อเพลิง , นํ้ามันดีเซล , นํ้ามันกาด

, นํ้ามันเบนซิน , นํ้ามันเตา , นํ้ามันจารบี , นํ้ามันเครื่อง , ถาน

, กาส ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร เพ่ือใชสําหรับปองกันโรคติดตอ

ตางๆ ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  ชุดเครื่องมือผาตัด ,ท่ีวางกรวยแกว ,

กระบอกตวง ,เบาหลอม ,หูฟง  (Stethoscope),เปลหามคนไข ,คีม

ถอนฟน ,เครื่องวัดนํ้าฝน ,ถังเก็บเชื้อเพลิง ,เครื่องนึ่ง ,เครื่องมือ

วิทยาศาสตร ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  สําลี , และผาพันแผล

, เวชภัณฑ , แอลกอฮอล , ฟลมเอกซเรย , เคมีภัณฑ ,ออกซิเจน ,นํ้ายา

ตาง  ๆ,เลือด ,สายยาง ,ลูกยาง ,หลอดแกว ,ลวดเชื่อมเงิน ,ถุงมือ ,

กระดาษกรอง ,จุกตางๆ  สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตรหรือ

การแพทย  หลอดเอกซเรย ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 
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(กองสาธารณสุขฯ) 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

      

  1.คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  อุปกรณบันทึก ขอมูล 

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Dig

ital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึกขอมูล( Reel 

Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผลหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สายเคเบิ้ล  ฯลฯ3. คา

จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  แผงแปนอักขระ หรือ

แปนพิมพ  (Key Board), เมนบอรด  (Main Board), เมมโมรี่

ชิป  (Memor Chip) เชน  RAM, คัตชิทฟด เตอร (Cut 

Sheet  Feeder ), เมาส  (Mouse), พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ  (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย

สัญญา  (Hub),แผนวง จรอิเล็กทรอนิกส ( Card )

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )

เปนตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง  ๆ เชน  แบบดิ ส 

เกตต  (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม  (CDROM) แบบออพติคอล  (Optical) เปนตน  ฯลฯ-เปนไป

ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

  

       

  
 รวม 220,000 บาท 
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งบเงินอุดหนุน 

   
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    

โครงการควบคุมระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ

และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ  (บาน

พันชนะ) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  67ลําดับ

ท่ี 9 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยาม

บรมราชกุมารี (บานโนนสงา หมูท่ี 6) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรมราช

กุมารี  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  70 ลําดับ
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ท่ี 23 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยาม

บรมราชกุมารี (บานโนนสงาสามัคคี หมูท่ี 11) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรมราช

กุมารี  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงาสามัคคี) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 73 ลําดับ

ท่ี 38 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยาม

บรมราชกุมารี (บานพลกรังนอย หมูท่ี 10) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรมราช

กุมารี  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพลกรังนอย) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  35 ลําดับ

ท่ี 72 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยาม

บรมราชกุมารี (บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรมราช

กุมารี  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบกราด) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  69 ลําดับ

ท่ี 17 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยาม

บรมราชกุมารี (บานวะระเวียง หมูท่ี 9) 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรมราช

กุมารี  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานวะระเวียง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  72 ลําดับ

ท่ี 33 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยาม

บรมราชกุมารี (บานหนองพลวง หมูท่ี 3) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรมราช

กุมารี  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองพลวง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  69 ลําดับ

ท่ี 15 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยาม

บรมราชกุมารี (บานหนองมะคา หมูท่ี 8) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีนของ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราช

ภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรมราช

กุมารี  เชน  คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองมะคา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  71 ลําดับ

ท่ี 28 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บานดอน หมูท่ี 2) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติย

ราชนารี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ  (บานดอน) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 68 ลําดับ

ท่ี 12 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บานโปงกระสัง หมูท่ี 7) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี  ของศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติย

ราชนารี   เชน คาวัสดุ  อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโปงกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  71 ลําดับ

ท่ี 26 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี  ของศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติย

ราชนารี   เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพันชนะ) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  67 ลําดับ

ท่ี 7(กองสาธารณสุขฯ)  

      

    

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี  ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บานมาบกระสัง หมูท่ี 5) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี  ของศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒวรขัติย

ราชนารี   เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ  (บานมาบกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  69 ลําดับ

ท่ี 19 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานดอน หมูท่ี 2) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค  และแกไข

ปญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี
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จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานดอน) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  68 ลําดับ

ท่ี 10 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานโนนสงา หมูท่ี 6) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค  และแกไข

ปญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  70 ลําดับ

ท่ี 24 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานโนนสงาสามัคคี หมูท่ี 11) 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และแกไข

ปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงาสามัคคี) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  72ลําดับ

ท่ี 37 
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(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานโปงกระสัง หมูท่ี 7) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค  และแกไข

ปญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโปงกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา 70  ลําดับ

ท่ี 25 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค  และแกไข

ปญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพันชนะ) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  67 ลําดับ

ท่ี 8 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานมาบกระสัง หมูท่ี 5) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค  และแกไข

ปญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา  70 ลําดับ

ท่ี 20 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และแกไข

ปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบกราด) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 69 ลําดับ

ท่ี 18 

(กองสาธารณสุขฯ)  
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โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานวะระเวียง หมูท่ี 9) 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค  และแกไข

ปญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานวะระเวียง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  71 ลําดับ

ท่ี 31 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด  TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บานหนองมะคา หมูท่ี 8) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค  และแกไข

ปญหายาเสพติด  To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนใน

ชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา

พรรณวดี  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองมะคา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565) หนา  71 ลําดับ

ท่ี 30 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ  สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี

สิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานโนนสงาสามัคคี หมูท่ี 11) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารีเชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย

ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนนสงาสามัคคี) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  73 ลําดับ

ท่ี 39 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ  สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี

สิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานพลกรังนอย หมูท่ี 10) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารีเชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย

ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพลกรังนอย) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  72 ลําดับ

ท่ี 36 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ  สมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี

สิรินธร  มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บานหนองพลวง หมูท่ี 3) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยาม

บรมราชกุมารีเชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจาย

ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองพลวง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  68 ลําดับ

ท่ี 14 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา  ตานภัยมะเร็งเตานม 

(บานดอน หมูท่ี 2) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยา  ตานภัยมะเร็ง  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานดอน) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  68 ลําดับ

ท่ี 11 

(กองสาธารณสุขฯ)  

      

    

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา  ตานภัยมะเร็งเตานม 

(บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยา  ตานภัยมะเร็ง  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา

บริการ  และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานมาบกราด) 
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-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  69 ลําดับ

ท่ี 16 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานโนนสงา หมูท่ี 6) จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโนน

สงา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับ

ท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  (บานโปงกระสัง หมูท่ี 

7) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานโปง

กระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับ

ท่ี 21 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  (บานพลกรังนอย หมูท่ี 

10) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพล

กรังนอย) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับ

ท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  (บานมาบกระสัง หมูท่ี 

5) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานมาบ

กระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับ

ท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  (บานวะระเวียง หมูท่ี 

9) 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานวะระ

เวียง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับ
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ท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  (บานหนองพลวง หมูท่ี 

3) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนอง

พลวง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับ

ท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค  (บานหนองมะคา หมูท่ี 

8) 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมูบาน

ในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานหนอง

มะคา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561-เปนไปตาม

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 71 ลําดับท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,025,870 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 862,440 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 862,440 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,440 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแกพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  และจายเปนเงินปรับปรุง

เงินเดือนประจําป จํานวน 2 อัตรา ดังตอไปนี้ 

1. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม จํานวน 1 อัตรา 

2. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน 1อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

พระราช บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม

ป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
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ปจจุบัน) ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา ใน

อัตราเดือนละ 3,500.- บาทโดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

 (กองสวัสดิการสังคม) 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางท่ัวไป  ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2542  และตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลัง

สามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน) ตําแหนงคนงานท่ัวไป  จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางท่ัวไป  ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  ตําแหนงคนงาน

ท่ัวไป  จํานวน  1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจายไว  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

 (กองสวัสดิการสังคม) 
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งบดําเนินงาน รวม 163,430 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 73,430 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 68,430 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหกับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน

จาง ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

2. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

2 เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงคนงานท่ัวไป 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน มาก ท่ี มท 

0808.2/ว2409 ลงวันท่ี  17 พฤศจิกายน  2559 เรื่อง  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
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นอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   
คาใชสอย รวม 40,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาถายเอกสาร , คา

เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คา

ระวางบรรทุก ,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน  คาเชาบาน) ,คาโฆษณาและ

เผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง  ๆ) ,

คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา,คาจางเหมาบริการตาง ๆ เปนตน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  0746 ลง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้ 

1 คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ใหตั้งงบประมาณ

ไดไมเกินปละ 1% ของรายไดจริงของปงบประมาณท่ีลวงมาโดยไม

รวมรายไดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงิน

สะสม และเงินท่ีมีผูอุทิศให 

2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน  หรือคณะกรรมการ  หรือ

คณะอนุกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ

หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวาง
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กับ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  หรือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือ

เอกชน ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารทองถ่ิน  โดยยอดเงินท่ีตั้งจาย

ไมรวมอยูในขอ  

-คารับรอง  หมายถึง  คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพ

เอกสาร  คาใชจายท่ีเก่ียวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมท้ังคาบริการ

ดวย และคาใชจายอ่ืน  ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการรับรองเพ่ือ

เปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ท่ีไปนิเทศ

งาน ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

-คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการ

เลี้ยงรับรองและคาบริการอ่ืน  ๆ ซ่ึงจําเปนตองจายท่ีเก่ียวกับการ

เลี้ยงรับรองในการประชุมตามขอ  2 ท้ังนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุม

อ่ืน ๆ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของซ่ึงเขารวมประชุม 

-พิธีเปดอาคารตาง ๆ 

-คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลงวันท่ี  28

กรกฎาคม 2548  

(กองสวัสดิการสังคม) 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี

พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การอบรม

สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูท่ีไดมี

คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
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ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.

2557 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ให

จายจากคาใชสอย สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

(2) คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง

วันท่ี1 กุมภาพันธ 2562 

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(กองสวัสดิการสังคม) 
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คาวัสด ุ รวม 50,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ  ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน  ดังนี้ 1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมี

ลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือ

นําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใช

งานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน หนังสือ , เครื่องคิดเลข

ขนาดเล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ,ไม

บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เกาอ้ีพลาสติก ,แปรงลบกระดานดํา , ตรายาง

,ขาตั้ง(กระดานดํา) ,ท่ีถูพ้ืน ,ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม

, เครื่องตัดกระดาษ ,เครื่องเย็บกระดาษ ,กุญแจ  ภาพเขียน  ,แผนท่ี

,พระบรมฉายาลักษณ ,แผงปดประกาศ ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง  ๆ,มูลี่,มานปรับแสง(ตอ

ผืน) ,พรม(ตอผืน) ,นาิกาตั้งหรือแขวน ,พระพุทธรูป ,พระบรมรูป

จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ ,หมึก , ดินสอ

, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว

,ชอลค ,สมุด , ซองเอกสาร ,ตลับผงหมึก ,นํ้าหมึกปริ้นท ,เทป  พี วี

ซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษไข ,ไมบรรทัด , คลิป,เปก,เข็ม

หมุด,กระดาษคารบอน ,แฟม,สมุดบัญชี ,สมุดประวัติขาราชการ ,แบบ

พิมพ ,ผาสําลี ,ธงชาติ ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ,ของใชในการ

บรรจุหีบหอ , นํ้ามัน  ไข ข้ีผึ้ง ,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน

สํานักงาน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

      



87 
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  1.คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  อุปกรณบันทึก ขอมูล 

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Dig

ital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึกขอมูล( Reel 

Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผลหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สายเคเบิ้ล  ฯลฯ3. คา

จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  แผงแปนอักขระ หรือ

แปนพิมพ  (Key Board), เมนบอรด  (Main Board), เมมโมรี่

ชิป  (Memor Chip) เชน  RAM, คัตชิทฟด เตอร (Cut 

Sheet  Feeder ), เมาส  (Mouse), พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ  (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย

สัญญา  (Hub),แผนวง จรอิเล็กทรอนิกส ( Card )

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )

เปนตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง  ๆ เชน  แบบดิ ส 

เกตต  (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม  (CDROM) แบบออพติคอล  (Optical) เปนตน  ฯลฯ-เปนไป

ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 325,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 325,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการรถรับสงเด็กอนุบาล และปฐมวัย

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ เพ่ือเปนการสงเคราะหสําหรับเด็กผูยากไร เด็กดอยโอกาสใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลพันชนะ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 และแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะห

ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง พ.ศ.2552 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    
โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส,ผูยากไร ในตําบลพันชนะ จํานวน 75,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเคราะห

ผูดอยโอกาส  ผูยากไรในตําบลพันชนะ  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ

อุปกรณ  คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ผูดอยโอกาสและครอบครัวผูมี

รายไดนอย  การสังคมสงเคราะห  สงเคราะห  ผูปวยท่ียากไร  การ

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  คน

พิการ  และผูดอยโอกาส  การใหทุนการศึกษา  เพ่ือชวยเหลือ

นักเรียน  นักศึกษา  รวมท้ังการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน  เพ่ือใหประชาชน  มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ

และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560และแกไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห

ผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2560 
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3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเก่ียวกับทุนการศึกษา

และการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2561 

4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี มท 0808.2/ว1234  ลง

วันท่ี  7 มีนาคม  2560 

5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.7/ว6768 ลง

วันท่ี 29 พฤศจิกายน  2560 

6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี  มท  0808.2/

ว 7508  ลงวันท่ี  20 ธันวาคม  2561 

7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  0935 ลง

วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2562 

8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ ว 1687  ลงวันท่ี 26 เมษายน  2562 

9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี  มท  0810.6/

ว 3526  ลงวันท่ี 13  มิถุนายน  2562 

10)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี  มท  0810.4/

ว 1792  ลงวันท่ี 25 มีนาคม  2563 

11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี  มท  0810.6/

ว 2073 ลงวันท่ี 7 เมษายน2563 

12)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี  มท  0808.2/

ว 2207 ลงวันท่ี 14 เมษายน2563 

13)หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด   ท่ี  มท  0808.2/

ว 2715 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  74 ลําดับ

ท่ี 1 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,202,620 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,115,244 บาท 

   
เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,115,244 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน  คาตอบแทนรายเดือน  เงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป  ใหแกพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามหนังสือ

สํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง

วันท่ี  30 ธันวาคม  2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)  โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน  12 เดือน  แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา 

2. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง  นายชางโยธาชํานาญ

งาน จํานวน 1 อัตรา 

3. พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญ

งาน จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองชาง) 

      

   
เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ตามหนังสือสํานักงาน  กจ. กท. และ ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว  138 ลง วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสาม

ป  (ปงบประมาณ  2561-2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน)   ตําแหนงนักบริหารงานชาง  จํานวน  1 อัตรา  เดือน
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ละ  3,500 บาท  โดยคํานวณตั้งจายไว  12 เดือน  เปน

เงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558   

(กองชาง) 

   
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 128,544 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.

อบต. ท่ี นม 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนง ผูชวยนายชาง

ไฟฟา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี นม 0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองชาง) 

      

   
เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  ของพนักงานจางตาม

ภารกิจ   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และตามหนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.

อบต.  ท่ี  นม  0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2558  จํานวน

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป  (ปงบประมาณ  2561-

2563 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  ตําแหนงผูชวยนายชาง

ไฟฟา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

2) หนังสือสํานักงาน  กจ.  กท.  และ  ก.อบต.  ท่ี  นม  0809.2/

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองชาง) 
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งบดําเนินงาน รวม 1,087,376 บาท 

   
คาตอบแทน รวม 447,376 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 437,376 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ใหกับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และ

คณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงนักบริหารงานชางอํานวยการทองถ่ินระดับตน 

2. ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน 

3. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

2. เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับ

พนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้ 

1. ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา 

3. เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการ ตาง ๆ เชน 

คณะ กรรมการตรวจรับการจาง  คณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการกําหนดราคา

กลาง ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบ

แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแก

พนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

2) หนังสือสํานักงาน  ก.จ. , ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองชาง) 

 

 

 

 

      



93 
 

   
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(กองชาง) 

      

   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวน

ตําบล 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

บุตร พ.ศ. 2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

(กองชาง) 

      

   
คาใชสอย รวม 230,000 บาท 

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน คาถายเอกสาร , คา

เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ ,คาซักฟอก ,คากําจัดสิ่งปฏิกูล ,คา

ระวางบรรทุก ,คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน  คาเชาบาน) ,คาโฆษณาและ

เผยแพร(รายจายเก่ียวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  โรงมหรสพหรือสิ่งพิมพตาง  ๆ) ,

คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา ,คาจางเหมาบริการ ,คาติดตั้งไฟฟา  (1) คาปกเสาพาดสาย
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ภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการไดใชบริการไฟฟา  รวมถึงคา

ติดตั้งหมอแปลง  เครื่องวัดและอุปกรณไฟฟา  ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ

การไฟฟา (2) คาจางเหมาเดินสาย  และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

, คาธรรมเนียม  รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา  การเพ่ิม

กําลังไฟฟา  การขยายเขตไฟฟา  การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ

ไฟฟาและอุปกรณ , คาติดตั้งประปา  (1) คาวางทอประปาภายนอก

สถานท่ีราชการ  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้า

ประปา  รวมถึงคาติดตั้งมาตรวัดนํ้าและอุปกรณประปา  ซ่ึงเปน

กรรมสิทธิ์ของการประปา  (2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้ง

อุปกรณประปาเพ่ิมเติม  รวมถึง  การปรับปรุงระบบประปาการ

บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ ,คาติดตั้ง

โทรศัพท  คาใชจายตาง  ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท  ยกเวน  คา

ตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน ,คา

ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0808.2/ว

4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  0746 ลง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

(กองชาง) 
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รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

นอกราชอาณาจักร  เชน  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาพาหนะ  คาเชาท่ี

พัก  คาบริการจอดรถ  ณ  ทาอากาศยาน  คาผานทางดวน

พิเศษ  คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  คาลงทะเบียนตาง  ๆ และ

คาใชจายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการ  การอบรม

สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูท่ีไดมี

คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.  2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม  และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน  พ.ศ.

2557 

(กองชาง) 

      

   
คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ  กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน  ให

จายจากคาใชสอย  สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย

(2) คาสิ่งของท่ีซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537และแกไขเพ่ิมเติม ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมากท่ี  มท 0808.2/

ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลง

วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง

วันท่ี1 กุมภาพันธ 2562 

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(กองชาง) 

   
คาวัสด ุ รวม 410,000 บาท 

   
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ  ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน หนังสือ , เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ,เครื่อง

เจาะกระดาษขนาดเล็ก , ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ,ไมบรรทัดเหล็ก

, กรรไกร , เกาอ้ีพลาสติก ,แปรงลบกระดานดํา , ตรายาง ,ขาตั้ง

(กระดานดํา) ,ท่ีถูพ้ืน ,ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม , เครื่องตัด

กระดาษ ,เครื่องเย็ บกระดาษ ,กุญแจ  ภาพเขียน  ,แผนท่ี ,พระบรม

ฉายาลักษณ ,แผงปดประกาศ ,แผนปายชื่อสํานักงานหรือ

หนวยงาน แผนปายจราจรหรือแผนปายตาง  ๆ,มูลี่,มานปรับแสง(ตอ

ผืน) ,พรม(ตอผืน) ,นาิกาตั้งหรือแขวน ,พระพุทธรูป ,พระบรมรูป

จําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  กระดาษ ,หมึก , ดินสอ

, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคําผิด , เทปกาว , ลวดเย็บกระดาษ , กาว

,ชอลค ,สมุด , ซองเอกสาร ,ตลับผงหมึก ,นํ้าหมึกปริ้นท ,เทป  พี วี

ซี แบบใส,นํ้ายาลบกระดาษไข,กระดาษไข ,ไมบรรทัด , คลิป,เปก,เข็ม

หมุด,กระดาษคารบอน ,แฟม,สมุดบัญชี ,สมุดประวัติขาราชการ ,แบบ

พิมพ ,ผาสําลี ,ธงชาติ ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือหรือจางพิมพ ,ของใชในการ

บรรจุหีบหอ , นํ้ามัน  ไข ข้ีผึ้ง ,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนใน
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สํานักงาน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองชาง) 

   
วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ท่ีจําเปนตองใช ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  ไมโครโฟน , ขาตั้งไมโครโฟน ,หัวแรง

ไฟฟา , เครื่องวัดกระแสไฟฟา , เครื่องวัดแรงดันไฟฟา ,มาตรสําหรับ

ตรวจวงจรไฟฟา,เครื่องประจุไฟฟา ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ฟวส , เทปพันสายไฟฟา ,

สายไฟฟา ,หลอดไฟฟา ,หลอดไฟ ,เข็มขัดรัดสายไฟฟา ,ปลั๊กไฟฟา

, สวิตซไฟฟา ,หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ ,ลูกถวย

สายอากาศ ,รีซีสเตอร , มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร , ขาหลอดฟลูออ

เรสเซนซ , เบรกเกอร ,สายอากาศหรือ  เสาอากาศสําหรับวิทยุ ,

เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาดาวเทียม ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  ดอกลําโพง , แผงวงจร , ผังแสดงวงจร

ตาง ๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองชาง) 
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วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนเงินคาวัสดุกอสราง  ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน  ดังนี้

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  ไมตาง  ๆ,คอน , คีม ,ชะแลง , จอบ , สิ่ว

, เสียม , เลื่อย , ขวาน , กบไสไม , เทปวัดระยะ , เครื่องวัดขนาด

เล็ก  เชน  ตลับเมตร  ลูกดิ่ง  ,สวาน , โถสวม , อางลางมือ , ราวพาด

ผา ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน นํ้ามันทาไม ,ทินเนอร , สี,

ปูนซีเมนต , ทราย , อิฐหรือซีเมนตบล็อก , กระเบื้อง , สังกะสี , ตะปู

, เหล็กเสน, แปรงทาสี, ปูนขาว ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  ทอนํ้าและอุปกรณประปา , ทอตาง  ๆ

, ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองชาง) 

      

   
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ท่ีจําเปนตองใช

งาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจปากตาย

, กุญแจเลื่อน , คีมล็อค , ล็อคเกียร ,ล็อคคลัตซ , กระจกโคงมน , ล็อค

พวงมาลัย , สัญญาณไฟกระพริบ , สัญญาณไฟฉุกเฉินกรวย
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จราจร  ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ยางรถยนต , นํ้ามันเบรก

, น็อตและสกรู, สายไมล,เพลา, ฟลมกรองแสง  ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ หรือคาซอมกลาง  เชน เบาะรถยนต , เครื่องยนต(อะไหล) , ชุด

เกียรรถยนต , เบรก , ครัช , พวงมาลัย , สายพานใบพัด , หมอนํ้า , หัว

เทียน , แบตเตอรี่ , จานจาย , ลอ , ถังนํ้ามัน , ไฟหนา ,ไฟเบรก , อาน

จักรยาน , ตลับลูกปน , กระจกมองขางรถยนต , กันชนรถยนต , เข็ม

ขัดนิรภัย ฯลฯ  

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

(กองชาง) 

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง  

รายจายท่ีตองชําระพรอมกับคาวัสดุ  เชน  คาขนสง  คาภาษี  คา

ประกันภัย  คาติตั้ง   อาทิเชน  แกสหุงตม , นํ้ามันเชื้อเพลิง , นํ้ามัน

ดีเซล , นํ้ามันกาด , นํ้ามันเบนซิน , นํ้ามันเตา , นํ้ามันจารบี , นํ้ามัน

เครื่อง, ถาน, กาส ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองชาง) 
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร  ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน  อุปกรณบันทึก ขอมูล 

(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Dig

ital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึกขอมูล( Reel 

Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัวพิมพหรือ

แถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร , ตลับผลหมึกสําหรับ

เครื่องพิมพแบบเลเซอร , กระดาษตอเนื่อง , สายเคเบิ้ล  ฯลฯ3. คา

จัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล  ไดแก  สิ่งของท่ีใชเปน

อุปกรณประกอบ  หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา

ทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุง

ปกติ  หรือคาซอมกลาง  เชน  แผงแปนอักขระ หรือ

แปนพิมพ  (Key Board), เมนบอรด  (Main Board), เมมโมรี่

ชิป  (Memor Chip) เชน  RAM, คัตชิทฟด เตอร (Cut 

Sheet  Feeder ), เมาส  (Mouse), พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ  (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย

สัญญา  (Hub),แผนวง จรอิเล็กทรอนิกส ( Card )

เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )

เปนตน , เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง  ๆ เชน  แบบดิ ส 

เกตต  (Diskette) แบบฮารดดิสต  (Hard Disk) แบบ

ซีดีรอม  (CDROM) แบบออพติคอล  (Optical) เปนตน  ฯลฯ-เปนไป

ตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองชาง) 
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วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุอ่ืน  ๆ ท่ีไมเขาลักษณะวัสดุตามประเภท

รายจายท่ีจําเปนตองใชงาน ดังนี้1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของ

ท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืน

นาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถ

ซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน มิเตอร

นํ้า  – ไฟฟา , สมอเรือ , ตะแกรงกันสวะ , หัวเชื่อมแกส , หัววาลว

เปด – ปดแกส ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองชาง) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 130,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    
โครงการกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลพันชนะ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมของชมรม

ผูสูงอายุตําบลพันชนะ  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560และแกไขเพ่ิมเติมถึง( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

4) ระเบียบกรมกิจการผูสูงอายุวาดวยการใหบริการ ผูสูงอายุ  

พ.ศ. 2558 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 75 ลําดับ

ท่ี 2 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมสภาเด็ก

และเยาวชนตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  พ.ศ.

2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
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จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0816.5/ ว4676 ลง

วันท่ี 21 สิงหาคม 2560 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  75 ลําดับ

ท่ี 6 

(กองสวัสดิการสังคม) 

    
โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในตําบลพันชนะ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินงานของกลุม

อาชีพตําบลพันชนะ  เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560และแกไขเพ่ิมเติมถึง( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  80 ลําดับ

ท่ี 1 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพันชนะ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี

ตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ  อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน   ไดแก การสงเสริมภาวะ

ผูนําแกสตรีในชุมชน และพัฒนาสตรีในดานตาง ๆ การใหความรูเพ่ือ

การพัฒนาครอบครัวแกประชาชนในพ้ืนท่ี  การเสริมสราง

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกในครอบครัวการปองกันและแกไข

ปญหาครอบครัว การสงเสริมการจัดตั้งศูนยใหการชวยเหลือสําหรับ

นโยบายท่ีเนนหนักและมุงผลสัมฤทธิ์  ไดแก  การเสริมสรางความ

เขมแข็งของบทบาทสตรี  การยุติความรุนแรงในครอบครัว  และการ

ปองกันและแกไขปญหาการมีแผนสัมพันธกอนวัยอันควรการ
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ตั้งครรภในวัยรุน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560และแกไขเพ่ิมเติมถึง( ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ

การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

งานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  75 ลําดับ

ท่ี 4 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 215,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    
โครงการกีฬาตานยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกีฬาตานยาเสพ

ติด  อบต.พันชนะ  เกมส  ครั้งท่ี  20 ประจําป  พ.ศ. 2564  เชน  คา

ปาย  คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน  คาอุปกรณกีฬาในการ

ฝกซอมและแขงขัน คาตอบแทนเจาหนาท่ีประจําสนาม  คาตอบแทน

เจาหนาท่ีจัดการแขงขันกีฬา  คาตอบแทนกรรมการตัดสิน  คาจัดทํา

ปายชื่อหรือทีมผูเขารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตรหรือ

ประกาศเกียรติคุณ  คาโลหรือถวยรางวัล  ท่ีมอบใหผูชนะการ

แขงขัน  เพ่ือเปนการประกาศเกียรติคุณ  เงินหรือของ

รางวัล  คาใชจายอ่ืน  ๆ เชน การจัดพิธีเปด  ปดการแขงขันกีฬา  ริ้ว

ขบวน  กีฬาสาธิต  คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ  คาใชจาย

เก่ียวกับสถานท่ี  เชน  คาสถานท่ีจัดงาน  คาเชาหรือคาบริการวัสดุ

อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใชจาย

เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย  คาจางเหมาทําความ

สะอาด  คาใชจายในการตกแตง  จัดสถานท่ี  คาสาธารณูปโภค

ตางๆ  คาเชาหรือคาบริการรถสุขา  คาอาหาร  /อาหารวางสําหรับ

นักกีฬาผูเขารวมแขงขัน  และแขกผูมีเกียรติ  วัสดุอุปกรณ

ตางๆ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา 76 

ลําดับท่ี 1 

(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเขารวม

แขงขันกีฬา  เชน คาใชจายสําหรับผูควบคุมหรือผูฝกสอน  คาใชจาย

ในการฝกซอมกีฬาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คาอาหารและ

เครื่องดื่ม  คาตอบแทนผูควบคุมและผูฝกสอน  คาอุปกรณการ

กีฬา  คาชุดวอรม  คาชุดกีฬา  พรอมรองเทา  ถุงเทา  ของผู

ควบคุม  หรือผูฝกสอนและนักกีฬา  คาใชจายอ่ืน  ๆ ท่ีใชในการ

แขงขัน ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  76 ลําดับ

ท่ี 3 

(กองการศึกษาฯ) 

      

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 50,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

โครงการสงเสริมการตระหนักรูถึงความสําคัญของวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการตระหนักรูถึงความสําคัญ

ของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  เพ่ือจายเปนคาปาย  คาอาหาร/

อาหารวางคา  คาตอบแทนวิทยากร  วัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565 หนา  84 

ลําดับ ท่ี 2 

(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสักการะสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช เพ่ือจายเปนคาปาย  คาอาหาร/อาหารวางคา  คาตอบแทน

วิทยากร  วัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืน  ๆ ท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา 84 

ลําดับ ท่ี 4 

(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน รวม 4,300,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 4,300,000 บาท 

   
คาครุภัณฑ รวม 250,000 บาท 

   
ครุภัณฑกีฬา       

    

โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูท่ี 6 บาน

โนนสงา 

จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจงพรอมติดตั้ง

ประกอบดวย  1. เครื่องออกกําลังแขนลดหนา ทอง

2. เครื่องซิทอัพหนาทอง  3. เครื่องแกปวดขอ เขา

4. เครื่องบริหารขอเขา   5. เครื่องยกนํ้าหนัก  6. เครื่อง

ออกกําลังกายแขนลดหนาทองเบาะสั้น  7. ลูวิ่ง

อเนกประสงค   8. เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน  และ

ออกกําลังขาแบบถีบ  2 ระบบ   9. เครื่องดึงไหลออก

กําลังแขน  และบริหารขอเขา  (แบบคู)   10. เครื่อง

บริหารหลัง  ไหล  ขา  สะโพก  แบบเบาะยกไร

สปริง  11. เครื่องบริหารขอสะโพกแบบเหวี่ยงซาย-

ขวา  (แบบเดี่ยว)   12. จักรยานบริหารขอเขาแบบติด

เบรก    

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565 ) 

หนา 103 ลําดับท่ี 38 
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 4,150,000 บาท 

   
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค       

    

โครงการกอสรางถนน  คสล. จากท่ีนานายชม ถึงบานนาง    

สุธิดา  แพขุนทด (บานวะระเวียง หมูท่ี 9) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว  140 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  560 ตร.ม.  ไหล

ทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนท่ี   ปาย โครงการ 1 ปาย

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี  อบต.   

พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565 ) 

หนา 50 ลําดับท่ี 157 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนน  คสล. จากบานนายแลม   นันขุนทด 

ถึงบานนายสันติ  ศรีสังข (บานพลกรังนอย หมูท่ี 10) 

จํานวน 368,000 บาท 

      

  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 577.50 ตร.ม. ไหลทาง

หินคลุกตามสภาพพ้ืนท่ี   ปาย โครงการ 1 ปาย 

รายละเอียดและ ปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี  อบต.    

พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 51 ลําดับท่ี 173 

(กองชาง) 

 

 

 

 

      



110 
 

    

โครงการกอสรางถนน  คสล.จากบานนางสํารวย   ชุบขุนทด 

ถึงบานนางสุนันท  เสือใจ   (บานมาบกระสัง  หมูท่ี 5) 

จํานวน 483,000 บาท 

      

  ชวงท่ี  1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 520 ตร.ม. 

ชวงท่ี  2 ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 

0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  240 ตร.

ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพพ้ืนท่ี   ปาย โครงการ 1 

ปาย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน

ท่ี อบต.พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 44 ลําดับท่ี 92 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนายพเยาว   คอดขุนทด 

ถึงบานางเห  จานเหนือ   (บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 156,000 บาท 

      

  ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 80  เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 240 ตร.ม. ไหลทางหิน

คลุกตามสภาพพ้ืนท่ี  ปายโครงการ  1 ปาย รายละเอียด

และปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 41 ลําดับท่ี 57(กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนน  คสล.จากบานนายวิชิต ชอมะลัง ถึง 

ซอย 2 บานนางตุม สอาดรัมย  (บานหนองพลวง หมูท่ี 3) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 560 ตร.ม. ไหลทางหิน

คลุกตามสภาพพ้ืนท่ี  ปายโครงการ 1 ปาย  รายละเอียด

และปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 40 ลําดับท่ี 38 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนน คสล.จากบานนายสมศักดิ์  เกวขุนทด 

ถึงบานนายจํานงค ชัยประเสริฐ   (บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 194,000 บาท 

      

  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร  

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 304.50 ตร.ม. ไหลทาง

หินคลุกตามสภาพพ้ืนท่ี   ปาย โครงการ 1 ปาย 

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี  อบต.พัน

ชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 42 ลําดับท่ี 61 

(กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนลงหินคลุก จากคลองหนองศาลเจา ถึง

ไรนางชลอ  เสขุนทด (บานโปงกระสัง หมูท่ี 7) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  ลงหินคลุก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย

กวา 450 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย  ปายโครงการ  1 ปาย  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด 

 -  เปนไปตามระเบียบหนังสือ  สั่งการ  ดังนี้

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 

หนา 47 ลําดับท่ี 124 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากบอนายสงวน   เชิงขุนทด 

ไปตําบลกุดพิมาน  (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  ลงหินคลุก ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 667 เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย

กวา 450.23 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนน

ใหเรียบรอย  ปายโครงการ  1 ปาย  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 38 ลําดับท่ี 13 

(กองชาง) 
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โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากสามแยกโรงเรียน  ถึงสาย

โกรกผักหวาน (บานโนนสงาสามัคคี หมูท่ี 11) 

จํานวน 399,000 บาท 

      

  ลงหินคลุก  ขนาดกวาง 4.00เมตร ยาว 855 เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.15 เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย

กวา 513 ลบ.ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย  ปายโครงการ  1 ปาย  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 52 ลําดับท่ี 179 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางลานคอนกรีต  บริเวณหลังศาลาประชาคม 

(บานดอน หมูท่ี2) 

จํานวน 250,000 บาท 

      

  เทลานคอนกรีต  หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไม

นอยกวา  543.78  ตร.ม.  ปาย โครงการ 1 ปาย 

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี  อบต.พัน

ชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2563 หนา 2 ลําดับท่ี 10 

(กองชาง) 
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โครงการปรับปรุง/ตอเติมศาลาประชาคม (บานหนองมะคา 

หมูท่ี 8) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  1. ตอเติมหลังคาขนาด กวาง 1.70 เมตร ยาว 12 เมตร

2. กอผนังก้ันหอง  จํานวน  2 หอง  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 47 ลําดับท่ี 129 

(กองชาง) 

      

    
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท 

      

  ตอเติมหลังคาระหวางอาคารเชื่อมอาคาร   หรือมีพ้ืนท่ี

หลังคาไมนอยกวา  103.55 ตร.ม.  รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด  

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล  พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) 

หนา 54 ลําดับท่ี 209 

(กองชาง) 

      

    
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K ) จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือ  กรมบัญชีกลาง  ดวน ท่ีสุด ท่ี กค (กวจ)  

0405.2/ว110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 

(กองชาง) 
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งกอสราง  เชน  การปรับปรุง  ซอมแซมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  ถนนหินคลุก  ถนนลาดยาง  ถนน

ลูกรัง  อาคารตาง  ๆ  คาปรับปรุงระบบระบาย

นํ้า  ฯลฯ  และรวมถึงคาบํารุงรักษาและปรับปรุง

ทรัพยสินท่ีเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล

พันชนะ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท 

  
งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท 

   
คาใชสอย รวม 40,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อ่ืนๆ 
      

    

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

พันชนะ 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพันชนะ  เพ่ือเปนคาวัสดุ

อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  81 ลําดับ

ท่ี 3 

(สํานักงานปลัด) 

      

    
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดลอม  เพ่ือเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ  และ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขารับ
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การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  82 ลําดับ

ท่ี 3 

(สํานักงานปลัด) 

    

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร

ปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิรินธร  มหาวชิราลงกรณวร

ราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  รัฐสีมาคุณากรปยชาติ  สยามบรม

ราชกุมารี  เพ่ือเปนคาวัสดุ  อุปกรณ  คาจางเหมาบริการ  และ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัด

งานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี  มท  0810.6/ว

1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขารับ

การฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) หนา  82 ลําดับ

ท่ี 4 

(สํานักงานปลัด) 

 

 

 

 

 

 

 

      



118 
 

   
คาวัสด ุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดหาวัสดุทางการเกษตร ท่ีจําเปนตองใชดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน  ไดแก  สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแต

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิด

ความชํารุดเสียหาย  ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิมหรือ

ซอมแซมแลวไมคุมคา  เชน  เคียว  สปริงเกอร( Sprinkler) จอบ

หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ  คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว  เครื่อง

ดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช

แลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม  เชน ปุย ยาปองกันและกําจัด

ศัตรูพืชและสัตว  อาหารสัตว  พืชและสัตว  พันธุสัตวปกและสัตว

นํ้า  นํ้าเชื้อพันธุสัตว  วัสดุเพาะชํา  อุปกรณในการขยายพันธุ

พืช  เชน  ใบมีด  เชือก  ผาใบหรือพลาสติก  หนากากปองกันแกส

พิษ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 

(สํานักงานปลัด) 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 13,309,754 บาท 

  
งบกลาง รวม 13,309,754 บาท 

   
งบกลาง รวม 13,309,754 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  กรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บปวย  ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอด

บุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ.  ประกันสังคม  พ.ศ.2533 ในอัตรารอยละหา

ของคาจางพนักงานจาง เงินเพ่ิมคาครองชีพ คาจางชั่วคราว 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

2) หนังสือ  สํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 

3) หนังสือ  สํานักงาน  ก.จ.  ก.ท.  และ  ก.อบต.  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฏาคม 2557 

 

(สํานักงานปลัด) 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ตามพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม  ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2561 เพ่ือใหความ

คุมครองแกลูกจางประสพอันตราย  เจ็บปวย  ตาย หรือสูญหายอัน

เนื่องมาจาการทํางานใหแกนายจาง  โดยคํานวณในอัตรารอย

ละ 0.2 ของคาจางท้ังป (มกราคม - ธันวาคม) 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ

ท่ี 2 ) พ.ศ.2561  

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

(สํานักงานปลัด) 
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,447,240 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ีมี

อายุ  60 ปบริบูรณข้ึนไป  ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2552 แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ

ท่ี 4) พ.ศ.2562และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับองคการ

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได

สําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-

79 ป  จะไดรับ  700 บาท  อายุ  80-89ป  จะไดรับ  800 บาท  และ

อายุ  90 ปข้ึนไป  จะไดรับ  1,000 บาท  (เวนแตในสวนของเงิน

เพ่ิมเติมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามขอ  18 (2) แหง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการ

ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ท่ีไดดําเนินการ

ใหกับรายเดิมมากอน) โดยใชฐานขอมูลจํานวนผูสูงอายุตามประกาศ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  ประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน  3 ป

ยอนหลัง  และขอมูลจํานวนผูสูงอายุท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศ

การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจาก

ประกาศบัญชีรายชื่อฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ.2542 ภารกิจถายโอน มาตรา 16 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2552 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  77 ลําดับ

ท่ี 1 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแกคน

พิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนดท่ีไดแสดงความจํานงโดยการ

ขอข้ึนทะเบียน  เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินแลว  โดยคนพิการมีอายุ  18 ป ข้ึนไปไดรับเบี้ยความ

พิการคนละ  800 บาทตอเดือน  (ตามมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือ

วันท่ี  25 พฤศจิกายน  2557) และคนพิการท่ีมีอายุตํ่า

กวา 18 ป  ไดรับเบี้ยความพิการคนละ  1,000 บาท ตอเดือน(ตาม

มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือยันท่ี  28 เมษายน  2563 ) เวนแตในสวนของ

เงินเพ่ิมเติมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตาม

ขอ  18 (2) แหงระเบียบกระทรวง  มหาดไทยวาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2548 ท่ีไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน  โดยใชฐานขอมูลจํานวน

คนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยความ

พิการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ย

การเพ่ิมข้ึน  3 ป ยอนหลัง  และขอมูลจํานวนคนพิการท่ีไดบันทึกใน

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจากประกาศบัญชีรายชื่อ ฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ.2542 ภารกิจถายโอน มาตรา 16 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย

ความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2553 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  77 ลําดับ

ท่ี 2 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส  ใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย

แลว  และมีความเปนอยูยากจน  หรือถูกทอดท้ิงขาดผูอุปการะ

ดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได  โดยผูปวยเอดสท่ีมี

สิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ  500 บาทตอเดือน  โดย ใชฐานขอมูล

จํานวนผูปวยเอดส  โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ

เพ่ิมข้ึน  3 ป ยอนหลัง  และขอมูลจํานวนผูปวยเอดสท่ีไดบันทึกใน

ระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ.2542  มาตรา 16 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือ

การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุดท่ี  มท

0810.6/ว684 ลงวันท่ี 21  กุมภาพันธ  2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.6/ ว 484 ลงวันท่ี 18  กุมภาพันธ  2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุดท่ี  มท

0810.6/ ว 651 ลงวันท่ี  3  มีนาคม  2563 

6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.6/ ว 2032  ลงวันท่ี 3  เมษายน  2563 

7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.6/ ว 1174 ลงวันท่ี 14  เมษายน  2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561-2565) หนา  77 ลําดับ

ท่ี 3 
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สํารองจาย จํานวน 424,615 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนาใน

กรณีจําเปนหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดป  โดย

นําไปใชจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือกรณีการ

ปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิดสาธารณ

ภัย  หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนเปนสวนรวมได  เชน  การปองกันและแกไขปญหา

อุทกภัย  นํ้าปาไหลหลาก  แผนดินถลม  ภัยแลง  ภัยหนาว  วาต

ภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน เปนตน 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2560 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.2/ว  3215 ลง

วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลง

วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลง

วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว4014 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 

6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว4967 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว5141 ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0820.32/ว4930 ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 

9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1022 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1079 ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563 

11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1656 ลง มิถุนายน 2563 

(สํานักงานปลัด) 
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รายจายตามขอผูกพัน       

    

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล

พันชนะ 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ (สปสช.) 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับตําบลทองถ่ินหรือพ้ืน 

ท่ี พ.ศ.2557 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสมทบกองทุน  พ.ศ. 2561 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 192,899 บาท 

      

   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน  (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ  2 ของประมาณ

การรายรับทุกประเภทประจําปและมิใหนําเงินรายรับประเภท

พันธบัตร เงินกู เงินผูท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2500  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2546 

3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท0808.5/ว 3466 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

(กองคลัง) 

      

 

 


