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องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

อําเภอ ดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา
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ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 39,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,706,780 บาท

งบบุคลากร รวม 6,006,780 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนายก และรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวน
ตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกราย
ละเอียด ดังนี้ 
1. เงินคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ ในอัตราเดือนละ  20,400  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800  บาท  
2. เงินคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ  จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ 11,220
 บาท/คน  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนง ของนายก และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ใน
อัตราเดือนละ  1,750  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000
 บาท  
2. เงินประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ 880
 บาท/คน  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนพิเศษ ของนายก และรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก
องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ
นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ
.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยกรายละเอียด ดังนี้
1. เงินตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ใน
อัตราเดือนละ 1,750  บาท  จํานวน  12 เดือน เป็นเงิน 21,000
  บาท  
2. เงินตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/คน  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ  ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400 บาท ชนะ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลพันชนะ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ และ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายกองคการ
บริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธาน
สภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แยก
รายละเอียด ดังนี้
1. เงินคาตอบแทนรายเดือนประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ  จํานวน  1 คน ในอัตราเดือนละ 11,220
 บาท/คน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640 บาท  
2. เงินคาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  9,180
 บาท/คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 110,160 บาท  
3. เงินคาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ  จํานวน  19  คน ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท/คน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 1,641,600  บาท  
4.  เงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ 7,200
 บาท / คน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 86,400 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักงานปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,349,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,569,260 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
  1. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน  1  อัตรา   
  2. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล   จํานวน  1  อัตรา  
  3. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้า
สํานักปลัด) จํานวน 1  อัตรา   
  4.พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ
การ  จํานวน  1  อัตรา     
  5. พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา  
  6.พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญ
งาน จํานวน  2  อัตรา   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ระดับ
กลาง จํานวน 1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท  จํานวน 12
 เดือน  เป็นเงิน 84,000 บาท ตาม ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการให้ข้าราชการหรือพนักงานสวน
ท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22
 เมษายน 2547 , หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท
 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ( การกําหนดให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงินเดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนง 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการ
ให้ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่นได้รับเงินคาตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28
 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ( การกําหนดให้
ข้าราชการหรือพนักงานสวนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไปได้รับเงิน
เดือนคาตอบแทนเป็นรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง 
(สํานักงานปลัด)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทบริหารท้องถิ่น และตําแหนงประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
งานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏใน
แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทบริหารท้อง
ถิ่น ตําแหนงปลัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
กลาง   จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท   
2. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทบริหารท้อง
ถิ่น  ตําแหนง รองปลัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับ
ต้น   จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท     
3. เงินประจําตําแหนงรายเดือนตําแหนงประเภทอํานวยการท้อง
ถิ่น  ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  ระดับ
ต้น จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 42,000บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (สํานักงานปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 480,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต  จํานวน  1  อัตรา     
2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา   
4. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา     
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(สํานักงานปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถ
ยนต  จํานวน  1  อัตรา     
2. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงภารโรง  จํานวน  1  อัตรา      
3. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน  1  อัตรา   
4. พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนงยาม จํานวน  1  อัตรา    
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(สํานักงานปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,663,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 345,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
1 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวน
ตําบล จํานวน 7 อัตรา ดังนี้
1 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
2 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
3 นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน 1 อัตรา
4 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
5 นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
6 เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา
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2 เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงาน
จ้าง จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1 พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถ
ยนต จํานวน 1 อัตรา
2 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
3 พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
4. พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง ยาม จํานวน  1  อัตรา     
3 เงินคาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
4 คณะกรรมการตาง ๆ เปิดซองสอบราคา,จ้างนักเรียน,นักศึกษา
เปิดภาคเรียน คาเบี้ยเลี้ยงคาตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชนแก อปท. ของ ตํารวจบ้าน ผู้นําชุมชน บุคคลหรือคณะ
บุคคลอื่นใดที่ได้ปฏิบัติตนเป็นประโยชนแก อบต. เงินรางวัล เงิน
ทําขวัญฝาอันตรายเป็นครั้งคราว เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ
เลือกตั้งของ อบต.พันชนะ คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวน เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บปวยนอก
เวลาราชการและในวันหยุดราชการ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
(สํานักงานปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานงานสวน
ตําบล
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่ม
เติม ถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2549
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:23 หน้า : 14/155



รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไมเกินปีละ1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวง
มาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับ องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในข้อ 1
คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมตามข้อ 2 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
(สํานักงานปลัด)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักงานปลัด)
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คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายคาใช้จายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งให้ความรวมมือในการประชา
สัมพันธ การรณรงค หรือการให้ข้อมูลขาวสารแกประชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีสวนรวมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6
 กรกฎาคม 2561
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20
 มีนาคม 2563
(สํานักงานปลัด)
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คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาพานพุมดอกไม้ พานประดับพุมดอกไม้ พานพุม
เงินพุมทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใช้ในการจัด
งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406/ว 63 ลงวันที่ 16
 กันยายน 2553
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/1284 ลงวันที่ 10
 พฤศจิกายน 2530
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายในการบริหาร
งานของสวนราชการ พ.ศ.2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:23 หน้า : 18/155



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน ให้จาย
จากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนิน
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที1่ กุมภาพันธ 2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก,แปรงลบกระดานดํา, ตรา
ยาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ,มู
ลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระ
พุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซอง
เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ
กระดาษไข,กระดาษไข,ไม้บรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ,ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ, กะละมัง,ตะหลิว,กรอบ
รูป,มีด,ถัง,ถาด, แก้วนํ้า,จานรอง,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,กระจก
เงา,โองนํ้า,ที่นอน,กระโถน,เตาไฟฟ้า,เตานํ้ามัน,เตารีด,เครื่องบด
อาหาร,เครื่องตีไขไฟฟ้า,เครื่องปิ้งขนมปง,กระทะไฟฟ้า,หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า,กระติกนํ้าร้อน,กระติกนํ้าแข็ง,ถัง
แก๊ส,เตา ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับ
กลิ่น,แปรง,ไม้กวาด,เขง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,หมอน,ผ้า
หม,ผ้าปูโต๊ะ, นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสงตางๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจ
ปากตาย, กุญแจเลื่อน, คีมล็อค, ล็อคเกียร,ล็อคลัตซ,กระจกโค้ง
มน,ล็อคพวงมาลัย,สัญญาณไฟกระพริบ ,สัญญาณไฟฉุก
เฉิน, กรวยจราจร ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต,นํ้ามัน
เบรก, น๊อตและสกรู, สายไมล ,เพลา,ฟิลมกรองแสง ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนตฐเครื่องยนต(อะไหล),ชุด
เกียรรถยนต,เบรก,ครัช,พวงมาลัย, สายพานใบพัด,หม้อนํ้า,หัว
เทียน,แบตเตอรี่,จานจาย,ล้อ,ถังนํ้ามัน,ไฟหน้า, ไฟเบรก,อาน
จักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถยนต,กันชนรถ
ยนต,เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ  เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม, นํ้ามันเชื้อเพลิง, นํ้ามัน
ดีเซล, นํ้ามันก๊าด, นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันเตา, นํ้ามันจารบี, นํ้ามัน
เครื่อง, ถาน, ก๊าส ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักงานปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ขาตั้งกล้อง,ขาตั้งเขียนภาพ,กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร,เครื่องกรอเทป,เลนสซูม,กระเปาใส
กล้องถายรูป ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน พูกัน,สี,กระดาษเขียน
โปสเตอร,ฟิลม,เมมโมรี่การด,ฟิลมสไลด,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี),รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย,ภาพถายดาวเทียม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(สํานักงานปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผล
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล
 ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป
 (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญา (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เป็นต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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(สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 338,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ และสถานที่อยู
ในความดูแลของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ.2561
(สํานักงานปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคานํ้าประปาที่ใช้ในสํานักงาน และสถานที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ.2561
(สํานักงานปลัด)

คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาโทรศัพท รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้มาซึ่งบริการดัง
กลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  เชน คาเชา
เครื่อง คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาคูสาย
โทรศัพท ฯลฯ ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553
(สํานักงานปลัด)

คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
(สํานักงานปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เชน โทรภาพ หรือ
โทรสาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสาร
ผานดาวเทียม คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึง
อินเทอรเน็ตการดและการสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา
ชองสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้
จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ใช้บริการ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553
(สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 37,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง ราคา22,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา 4 MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  2.3 GHz  และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา  10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกวา  ขนาดไม
น้อยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth  (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
พฤษภาคม  2563  ประกาศ  ณ  วันที่  12  พฤษภาคม  2563
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(สํานักงานปลัด)
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เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 6
 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไมน้อยกวา 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไมน้อยกวา 15 นาที
(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและ
ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่  12 พฤษภาคม 2563 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(สํานักงานปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,488,610 บาท
งบบุคลากร รวม 2,127,710 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,127,710 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,382,390 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1
 อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา
4. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจ้าพนักงาน
พัสดุ ปง/ชง จํานวน 1อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(กองคลัง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงผู้
อํานวยการคลัง โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน เดือนละ 3,500
 บาท รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 225,480 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แกลูกจ้าง
ประจําองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 225,480 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 421,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองคลัง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง  ของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้ จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองคลัง)
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งบดําเนินงาน รวม 338,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,900 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 171,900 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้กับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ดังนี้
1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
2. ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ
3. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
4. ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
2. ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3. ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
(กองคลัง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานงานสวน
ตําบล
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองคลัง)
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ค่าใช้สอย รวม 77,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
(กองคลัง)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองคลัง)
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โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และการจัดทําฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยแผนที่ภาษีและทะ เบียน
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2550
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการดําเนินการตามพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 0107
  ลงวันที่ 8 มกราคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 62 ลําดับ
ที่ 3
(กองคลัง)

โครงการรณรงคประชาสัมพันธ การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดิน
และสิ่งกอสร้าง ภาษีป้าย คาธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายตอ
สุขภาพ คาธรรมเนียมมีและสะสมอาหาร

จํานวน 2,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการรณรงคประชาสัมพันธ การจัดเก็บ
ภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งกอสร้าง ภาษีป้าย คาธรรมเนียม
กิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ คาธรรมเนียมมีและสะสม
อาหาร  ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 63 ลําดับ
ที่ 5
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที1่ กุมภาพันธ 2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก,แปรงลบกระดานดํา, ตรา
ยาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ,มู
ลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระ
พุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซอง
เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ
กระดาษไข,กระดาษไข,ไม้บรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ,ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 42/155



เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล
 ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป
 (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญา (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) 
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เป็นต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสงไปรษณีย โทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตรา
ไปรษณียากร คาเชาตู้ไปรษณีย คาธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที4่
) พ.ศ.2561
(กองคลัง)

งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 22,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอรโน้ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1
 เครื่อง ราคา22,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้อยกวา 4 แกน
หลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย  โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา 4 MB  ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา  2.3 GHz  และมีหนวย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไมน้อย
กวา  10 แกน หรือ
2.ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกัน  ขนาดไมน้อยกวา 6 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมน้อยกวา 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด  DDR4 หรือดีกวา  ขนาดไม
น้อยกวา  8  GB
- มีหนวยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม
น้อยกวา 1 TB หรือ  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
น้อยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมน้อยกวา 1,366 x 768 Pixel 
และมีขนาดไมน้อยกวา 12 นิ้ว
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา ไมน้อย
กวา 3 ชอง
- มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA  จํานวนไมน้อยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวนไมน้อยกวา  1
  ชอง
- สามารถใช้งานได้ไมน้อยกวา  Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth  (เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
(กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 322,900 บาท

งบบุคลากร รวม 185,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 185,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 185,100 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 185,100 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(สํานักงานปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 137,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 17,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 15,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(สํานักงานปลัด)

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(สํานักงานปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักงานปลัด)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จาย
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน สําหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการปกครองสวนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0229/ว 7367 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 26
 ธันวาคม 2562
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 00808.2/ว440 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1 /2563 หน้า 6 ลําดับที่ 3
(สํานักงานปลัด)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 101,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 101,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาปวยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบ
แทนหรือคาปวยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 7271
 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
(สํานักงานปลัด)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 50/155



ค่าใช้สอย รวม 31,200 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 15,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร เชน คาป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00
เมตร จํานวน 1 ป้าย, ป้ายรณรงค ขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 15 ป้าย และป้าย "อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการ
ประชาชน"ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 2 ป้าย พร้อมคาแรง
และอุปกรณในการติดตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที9่ เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 78
ลําดับที่ 2
(สํานักงานปลัด)
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โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการจัดการจราจร เชน คาป้ายโครงการ ขนาด 1.00 x 3.00
เมตร จํานวน 1 ป้าย, ป้ายรณรงค ขนาด 1.20 x 2.40
เมตร จํานวน 15 ป้าย และป้าย "อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการ
ประชาชน"ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 2 ป้าย พร้อมคาแรง
และอุปกรณในการติดตั้ง
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว3892
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1123 ลงวันที9่ เมษายน 2563
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 3
(สํานักงานปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,587,640 บาท

งบบุคลากร รวม 1,362,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,362,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 890,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานการ
ศึกษา จํานวน 1อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(กองการศึกษาฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนง
นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ
 ละ 3,500.- บาทรวมเป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษาฯ)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินคาวิทยฐานะให้แกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงครูผู้
ดูแลเด็กชํานาญการ (อันดับ คศ.2) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12
 เดือน ๆ ละ 3,500.- บาท
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหนงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวัน
ที่ 22พฤษภาคม 2558
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 368,320 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตามพระ
ราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1
อัตรา
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,980 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12
 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองการศึกษาฯ)
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งบดําเนินงาน รวม 224,940 บาท
ค่าตอบแทน รวม 129,940 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 104,940 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล ครู และพนักงานจ้างดังนี้
1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น
2. ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติงาน
3. ตําแหนงครูผู้ดูแลเด็ก (คศ.2)
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก
2. ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองการศึกษาฯ)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานงานสวน
ตําบล
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไมเกินปีละ1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวง
มาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับ องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในข้อ 1
คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมตามข้อ 2 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 59/155



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 60/155



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที1่ กุมภาพันธ 2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 61/155



ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก,แปรงลบกระดานดํา, ตรา
ยาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ,มู
ลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระ
พุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซอง
เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ
กระดาษไข,กระดาษไข,ไม้บรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ,ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล
 ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป
 (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญา (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เป็นต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
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 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษาฯ)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,981,676 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,581,676 บาท

ค่าใช้สอย รวม 344,140 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ และภูมิปญญาท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ และ
ภูมิปญญาท้องถิ่น เพื่อจายเป็นคาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65
 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาฯ)

โครงการนําเด็กสงสถานพยาบาล จํานวน 3,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการนําเด็กสงสถานพยาบาล 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65
 ลําดับที่ 8
(กองการศึกษา ฯ)

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการสําหรับคา
ธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่
พัก และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การ
ประชุม การอบรม การสัมมนา และการดูงาน ของพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 65
 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64
 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
 เพื่อจายเป็นคาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คา พันธุพืช 
คาต้นไม้ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

จํานวน 271,140 บาท

1. เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 38 คน ในอัตราคนละ 1,700
.- บาท เป็นเงิน 64,600.- บาท
2. เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 38
 คน จํานวน 245วัน วันละ 20.- บาท เป็นเงิน 186,200.-บาท
3. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ จํานวน 18 คน ในอัตราคนละ 1,130 บาท
 เป็นเงิน 20,340.- บาท มีรายละเอียดดังนี้
3.1 คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี
3.4 คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 64
ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสานสัมพันธ ชุมชน เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสานสัมพันธ ชุมชน เครือขายการ
ศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อ
จายเป็นคาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 64
 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 68/155



ค่าวัสดุ รวม 1,237,536 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หม้อ, กะละมัง,ตะหลิว,กรอบ
รูป,มีด,ถัง,ถาด, แก้วนํ้า,จานรอง,ถ้วยชาม,ช้อนส้อม,กระจก
เงา,โองนํ้า,ที่นอน,กระโถน,เตาไฟฟ้า,เตานํ้ามัน,เตารีด,เครื่องบด
อาหาร,เครื่องตีไขไฟฟ้า,เครื่องปิ้งขนมปง,กระทะไฟฟ้า,หม้อ
ไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า,กระติกนํ้าร้อน,กระติกนํ้าแข็ง,ถัง
แก๊ส,เตา ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับ
กลิ่น,แปรง,ไม้กวาด,เขง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,หมอน,ผ้า
หม,ผ้าปูโต๊ะ นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 69/155



คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,222,536 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ และโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตพื้นที่ จํานวน 6 โรงเรียน ในอัตราคนละ 7.37.-บาท ประกอบ
ด้วย
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
จํานวน 38 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.-บาท เป็น
เงิน 72,815.60.- บาท
2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
- โรงเรียนบ้านพันชนะ
- โรงเรียนบ้านดอน
- โรงเรียนบ้านมาบกราด
- โรงเรียนบ้านหนองพลวง
- โรงเรียนบ้านโปงกระสัง
- โรงเรียนบ้านโนนสงา
จํานวนเด็ก 600 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.- บาท
 เป็นเงิน 1,149,720.- บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 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

เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหนวยงานของรัฐ สถานศึกษาในเขต
ตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนัก
เรียน จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนเด็ก 600 คน 
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 65
ลําดับที่ 11
(กองการศึกษาฯ)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,607,950 บาท

งบบุคลากร รวม 787,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 787,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณ
สุข จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติ
การ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนง
นักบริหารงานสาธารณสุข เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2)หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองสาธารณสุขฯ)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตราโดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:24 หน้า : 74/155



งบดําเนินงาน รวม 600,450 บาท
ค่าตอบแทน รวม 225,450 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 215,450 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ให้กับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข
2. ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงคนงานทั่วไป
2. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนเป็นคาปวยการชดเชยการงานหรือ
เวลาที่เสียไปของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  จํานวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ตอ
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 144,000 บาท
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกจาย พ.ศ.2562 ข้อ 4
และข้อ 5 
(กองสาธารณสุขฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
(กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไมเกินปีละ1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวง
มาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับ องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในข้อ 1
คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมตามข้อ 2 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
(กองสาธารณสุขฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดในพื้นที่ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดตอและโรค
ระบาดในพื้นที่ ตามอํานาจหน้าที่ การป้องกัน และระงับโรค
ติดตอ และระบาดในพื้นที่ เพื่อเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นในการดําเนินงาน เชน การ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),การ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ฯลฯ เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 2120 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1375 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1433 ลงวันที่ 14พฤษภาคม 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 66 ลําดับ
ที่ 5
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี

จํานวน 70,000 บาท
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เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีน และอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้า
ของและไมมีเจ้าของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นที่สงหลักฐานการสํารวจให้กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0810.5/ว2072
 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว4052
 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  2561
5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819035/235 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว807 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563
9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0819.3/ว1393 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ลําดับ
ที่ 6
(กองสาธารณสุขฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย  สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติดังนี้
(1)คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2)คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที1่ กุมภาพันธ 2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก,แปรงลบกระดานดํา, ตรา
ยาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ,มู
ลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระ
พุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซอง
เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ
กระดาษไข,กระดาษไข,ไม้บรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ,ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง ราย
จายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกัน
ภัย คาติดตั้ง อาทิเชน แก๊สหุงต้ม, นํ้ามันเชื้อเพลิง, นํ้ามัน
ดีเซล, นํ้ามันก๊าด, นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันเตา, นํ้ามันจารบี, นํ้ามัน
เครื่อง, ถาน, ก๊าส ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใช้สําหรับป้องกันโรค
ติดตอตางๆ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ชุดเครื่องมือผาตัด,ที่วางกรวย
แก้ว,กระบอกตวง,เบ้าหลอม,หูฟง (Stethoscope),เปลหามคน
ไข้,คีมถอนฟน,เครื่องวัดนํ้าฝน,ถังเก็บเชื้อเพลิง,เครื่องนึ่ง,เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน สําลี, และผ้าพัน
แผล, เวชภัณฑ, แอลกอฮอล, ฟิลมเอกซเรย, เคมีภัณฑ,ออกซิ
เจน,นํ้ายาตาง ๆ,เลือด,สายยาง,ลูกยาง,หลอดแก้ว,ลวดเชื่อม
เงิน,ถุงมือ,กระดาษกรอง,จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยา
ศาสตรหรือการแพทย  หลอดเอกซเรย ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล(
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Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital 
Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผล
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล
 ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป
 (Memory Chip) เชน RAM, คัตชิทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญา (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เป็นต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสาธารณสุขฯ) 

งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
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โครงการควบคุมระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสี
มาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บ้านพันชนะ หมูที่ 1)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านพันชนะ)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67ลําดับ
ที่ 9
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านโนนสงา หมูที่ 6)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จํา
เป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโนนสงา)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลําดับ
ที่ 23
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จํา
เป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโนนสงาสามัคคี)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลําดับ
ที่ 38
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านพลกรังน้อย หมูที่ 10)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จํา
เป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านพลกรังน้อย)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 35 ลําดับ
ที่ 72
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านมาบกราด หมูที่ 4)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จํา
เป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านมาบกราด)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 17
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านวะระเวียง หมูที่ 9)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จํา
เป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านวะระเวียง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 33
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านหนองพลวง หมูที่ 3)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จํา
เป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านหนองพลวง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 15
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิ
ราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี (บ้านหนองมะคา หมูที่ 8)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จํา
เป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านหนองมะคา)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 28
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บ้านดอน หมูที่ 2)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัต
 ิยราชนารี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จาย
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ  (บ้านดอน)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 12
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บ้านโปงกระสัง หมูที่ 7)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัต
 ิยราชนารี   เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้
จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโปง
กระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 26
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บ้านพันชนะ หมูที่ 1)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัต
 ิยราชนารี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จาย
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านพันชนะ)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ลําดับ
ที่ 7
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (บ้านมาบกระสัง หมูที่ 5)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัต
 ิยราชนารี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้จาย
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ  (บ้านมาบกระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 19
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านดอน หมูที่ 2)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านดอน)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 10
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสงา หมูที่ 6)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโนน
สงา)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ลําดับ
ที่ 24
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโนน
สงาสามัคคี)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72ลําดับ
ที่ 37
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโปงกระสัง หมูที่ 7)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโปง
กระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 70
  ลําดับที่ 25
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านพันชนะ หมูที่ 1)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านพัน
ชนะ)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 67 ลําดับ
ที่ 8
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านมาบกระสัง หมูที่ 5)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้าน
มาบกระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  70
 ลําดับที่ 20
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านมาบกราด หมูที่ 4)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้าน
มาบกราด)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 18
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านวะระเวียง หมูที่ 9)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านวะระ
เวียง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 31
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 96/155



โครงการรณรงคและแก้ไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านหนองมะคา หมูที่ 8)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านหนอง
มะคา)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า  71
 ลําดับที่ 30
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บ้านโนนสงาสามัคคี หมู
ที่ 11)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งานตามโครงการ (บ้านโนนสงาสามัคคี)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 73 ลําดับ
ที่ 39
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บ้านพลกรังน้อย หมูที่ 
10)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งานตามโครงการ (บ้านพลกรังน้อย)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 36
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (บ้านหนองพลวง หมูที่ 
3)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริน
ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา
คุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านหนองพลวง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 14
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(บ้านดอน หมูที่ 2)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็ง เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านดอน)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 11
(กองสาธารณสุขฯ) 

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 99/155



โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(บ้านมาบกราด หมูที่ 4)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ต้านภัยมะเร็ง เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านมาบกราด)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 16
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านโนนสงา หมูที่ 
6)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านโนนสงา)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านโปงกระสัง หมู
ที่ 7)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านโปงกระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 21
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านพลกรังน้อย 
หมูที่ 10)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านพลกรังน้อย)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านมาบกระสัง หมู
ที่ 5)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านมาบกระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านวะระเวียง หมู
ที่ 9)

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านวะระเวียง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านหนองพลวง 
หมูที่ 3)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านหนองพลวง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านหนองมะคา 
หมูที่ 8)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านหนองมะคา)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,025,870 บาท

งบบุคลากร รวม 862,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 862,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 700,440 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
เพื่อจายเป็นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล และจายเป็นเงินปรับ
ปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 2 อัตรา ดังตอไปนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติ
การ/ชํานาญการ จํานวน 1อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนง
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือน
ละ 3,500.- บาทโดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตั้ง
จายไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 1
 อัตรา โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 163,430 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,430 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 68,430 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ให้กับพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จ้าง ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
2. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
2 เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงคนงานทั่วไป
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่ง
พิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบริการตาง ๆ เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
1 คารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตั้งงบ
ประมาณได้ไมเกินปีละ1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ลวง
มาโดยไมรวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจายขาด
เงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้
2 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการ
ประชุมระหวางองคกรปกครองสวนท้องถิ่น กับ องคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยูในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้ง
จายไมรวมอยูในข้อ 1
-คารับรอง หมายถึง คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใช้จายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ
ด้วย และคาใช้จายอื่น ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อ
เป็นคารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่ไปนิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
-คาเลี้ยงรับรอง หมายถึง คาอาหาร เครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใช้ใน
การเลี้ยงรับรองและคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเป็นต้องจายที่เกี่ยวกับ
การเลี้ยงรับรองในการประชุมตามข้อ 2 ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้เข้ารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้ารวมประชุม
-พิธีเปิดอาคารตาง ๆ
-คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548
(กองสวัสดิการสังคม)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที1่ กุมภาพันธ 2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 

(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก,แปรงลบกระดานดํา, ตรา
ยาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ,มู
ลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระ
พุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซอง
เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ
กระดาษไข,กระดาษไข,ไม้บรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ,ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองสวัสดิการสังคม)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล(ReelMagnetic Tape,Cassette Tape,Cartridge Tape),
หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผล
หมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล
 ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป
 (Memor Chip) เชน RAM, คัตชิทฟีด
เตอร(Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญา (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน 
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เป็นต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
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(กองสวัสดิการสังคม)

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 325,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 325,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 325,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจ้างเหมาบริการรถรับสงเด็กอนุบาล และปฐมวัย
ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ เพื่อเป็นการสงเคราะหสําหรับเด็กผู้ยากไร้ เด็กด้อยโอกาสใน
เขตพื้นที่ตําบลพันชนะ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ส.2561
2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาด้วยการสงเคราะห
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเคราะหผู้ด้อยโอกาส,ผู้ยากไร้ ในตําบลพันชนะ จํานวน 75,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการสงเคราะหผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ในตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาวัสดุอุปกรณ คา
จ้างเหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย การสังคมสงเคราะห สงเคราะห ผู้ปวยที่ยากไร้ การสงเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส การให้ทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือนักเรียน นัก
ศึกษา รวมทั้งการบํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชน มีรายได้เพียงพอตอการดํารงชีพและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้อยางยั่งยืน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
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ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการสงเคราะหผู้
ปวยที่ยากไร้ขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2560
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาและการให้ความชวยเหลือนักเรียนขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว1234
  ลงวันที่  7 มีนาคม  2560
5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน  2560
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 7508
  ลงวันที่  20 ธันวาคม  2561
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่  11
  กุมภาพันธ  2562
8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่นดวนที่สุด ที่ มท
 0810.7/ ว 1687  ลงวันที่ 26 เมษายน  2562
9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 3526
  ลงวันที่ 13  มิถุนายน  2562
10)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.4/ว 1792
  ลงวันที่ 25 มีนาคม  2563
11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.6/ว 2073
 ลงวันที่ 7 เมษายน2563
12)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 2207
 ลงวันที่ 14 เมษายน2563
13)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 2715
 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 74 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,202,620 บาท

งบบุคลากร รวม 1,115,244 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,115,244 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 920,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แก
พนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือสํานัก
งาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30
 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามที่ปรากฎในแผนอัตรา
กําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว้จํานวน 12 เดือน แยกราย
ละเอียด ดังนี้
1. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักบริหารงานชาง จํานวน 1
 อัตรา
2. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา
3. พนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญ
งาน จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
(กองชาง)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท
. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 ตามจํานวนอัตราที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบ
ประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)  ตําแหนง
นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,544 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และ
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราที่ปรากฏในแผน
อัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงปจจุบัน) ตําแหนง ผู้ชวยนายชางไฟฟ้า โดยคํานวณตั้งจาย
ไว้ 12 เดือน 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองชาง)
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต
. ที่ นม 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตรา
ที่ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2561-2563
 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า โดย
คํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2542
2) หนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ นม 0809.2/ว 138
 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
(กองชาง)
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งบดําเนินงาน รวม 1,087,376 บาท
ค่าตอบแทน รวม 447,376 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 437,376 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ให้กับพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และ
คณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานสวนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงนักบริหารงานชางอํานวยการท้องถิ่นระดับต้น
2. ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน
3. ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
2. เพื่อจายเป็นเงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับ
พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
3. เพื่อจายเป็นคาตอบแทนคณะกรรมการตาง ๆ เชน คณะ
กรรมการตรวจรับการจ้าง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะ
กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา คณะกรรมการกําหนดราคากลาง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ตําบล พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(กองชาง)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานงานสวน
ตําบล
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ
. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของพนักงานสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ,คาซักฟอก,คากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล,คาระวางบรรทุก,คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน),คา
โฆษณาและเผยแพร(รายจายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพหรือสิ่ง
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พิมพตาง ๆ),คาธรรมเนียมตาง ๆ,คาเบี้ยประกัน,คาใช้จายในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา,คาจ้างเหมาบริการ,คาติดตั้งไฟฟ้า (1
) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้
บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า (2) คาจ้างเหมาเดิน
สาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม, คาธรรมเนียม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การ
บํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ, คาติดตั้ง
ประปา (1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการ
ประปา (2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา
เพิ่มเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ,คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จาย
ตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพท
พวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน ,คาติดตั้งเครื่องรับ
สัญญาณตาง ๆ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว4044
 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1
 กุมภาพันธ 2562
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน
พิเศษ คาธรรมเนียมในการใช้สนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ และ
คาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ
 ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไป
ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งคาสิ่งของและคาแรง
งาน ให้จายจากคาใช้สอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น
เป็นผู้ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) คาจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จายจากคาใช้สอย
(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพยสินให้จายจากคา
วัสดุ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752
 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0746
 ลงวันที1่ กุมภาพันธ 2562
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 410,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตางๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน หนังสือ, เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก, ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก, กรรไกร, เก้าอี้พลาสติก,แปรงลบกระดานดํา, ตรา
ยาง,ขาตั้ง(กระดานดํา),ที่ถูพื้น,ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัด
โฟม, เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,กุญแจ ภาพ
เขียน ,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิดประกาศ,แผนป้ายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผนป้ายตาง ๆ,มู
ลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระ
พุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพ
เดิม เชน กระดาษ,หมึก, ดินสอ, ปากกา, ยางลบ, นํ้ายาลบคํา
ผิด, เทปกาว, ลวดเย็บกระดาษ, กาว,ชอลค,สมุด, ซอง
เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปริ้นท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ
กระดาษไข,กระดาษไข,ไม้บรรทัด, คลิป,เป๊ก,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ,ของใช้ในการบรรจุ
หีบหอ, นํ้ามัน ไข ขี้ผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่จําเป็นต้องใช้ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน,หัวแร้งไฟฟ้า, เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า, เครื่องวัดแรงดัน
ไฟฟ้า,มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า,เครื่องประจุไฟฟ้า ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ฟิวส, เทปพันสาย
ไฟฟ้า,สายไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,หลอดไฟ,เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า,ปลั๊ก
ไฟฟ้า, สวิตซไฟฟ้า,หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวน
วิทยุ,ลูกถ้วยสายอากาศ,รีซีสเตอร, มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร, ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ, เบรกเกอร,สายอากาศหรือ เสาอากาศ
สําหรับวิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาดาวเทียม ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน ดอกลําโพง, แผงวงจร, ผังแสดงวงจร
ตาง ๆ, แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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วัสดุกอสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไม้ตาง ๆ
,ค้อน, คีม ,ชะแลง, จอบ, สิ่ว, เสียม, เลื่อย, ขวาน, กบไสไม้, เทป
วัดระยะ, เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง ,สวาน, โถ
ส้วม, อางล้างมือ, ราวพาดผ้า ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน นํ้ามันทา
ไม้,ทินเนอร, สี,ปูนซีเมนต, ทราย, อิฐหรือซีเมนต
บล็อก, กระเบื้อง, สังกะสี, ตะปู, เหล็กเส้น, แปรงทาสี, ปูน
ขาว ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน ทอนํ้าและอุปกรณประปา, ทอตาง ๆ
, ทอนํ้าบาดาล ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 127/155



วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่จําเป็นต้องใช้
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน ไขควง, ประแจ, แมแรง, กุญแจ
ปากตาย, กุญแจเลื่อน, คีมล็อค, ล็อคเกียร,ล็อคคลัตซ, กระจกโค้ง
มน, ล็อคพวงมาลัย, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน
กรวยจราจร  ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ยางรถยนต, น้ํามัน
เบรก, น็อตและสกรู, สายไมล,เพลา, ฟิลมกรองแสง  ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน เบาะรถยนต, เครื่อง
ยนต(อะไหล), ชุดเกียรรถยนต, เบรก, ครัช, พวงมาลัย, สายพาน
ใบพัด, หม้อน้ํา, หัวเทียน, แบตเตอรี่, จานจาย, ล้อ, ถังน้ํามัน, ไฟ
หน้า,ไฟเบรก, อานจักรยาน, ตลับลูกปืน, กระจกมองข้างรถ
ยนต, กันชนรถยนต, เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ -เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(กองชาง)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น วัสดุสิ้นเปลือง 
รายจายที่ต้องชําระพร้อมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี 
คาประกันภัย คาติตั้ง  อาทิเชน แก๊สหุงต้ม, นํ้ามันเชื้อเพลิง, 
นํ้ามันดีเซล, นํ้ามันก๊าด, นํ้ามันเบนซิน, นํ้ามันเตา, นํ้ามันจาร
บี, นํ้ามันเครื่อง, ถาน, ก๊าส ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต
ตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิด
ความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือ
ซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน แผนหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน อุปกรณบันทึกข้อมูล 
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
Digital Video Disc, Flash Drive), เทปบันทึก
ข้อมูล(
ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร, ตลับผลหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร, กระดาษตอเนื่อง, สายเคเบิ้ล
 ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก สิ่งของที่ใช้
เป็นอุปกรณประกอบ หรืออะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซอมบํารุง
ปกติ หรือคาซอมกลาง เชน แผงแป้นอักขระหรือแป้น
พิมพ (Key Board), เมนบอรด (Main Board), เมมโมรี่ชิป
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 (Memory Chip) เชน RAM, คัตชิทฟีด
เตอร (Cut Sheet Feeder ), เมาส (Mouse), พรินเตอรสวิ
ตซิ่งบ๊อกซ (Printer Switching Box), เครื่องกระจาย
สัญญา (Hub),แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card)
เชน
Ethernet Card, Lan Card, Anti virus Card, Sound Card )
เป็นต้น, เครื่องอานและบันทึกข้อมูลแบบตาง ๆ เชน แบบดิส
เกตต (Diskette) แบบฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดี
รอม (CDROM)แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจายที่จําเป็นต้องใช้งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน มิเตอรนํ้า – ไฟฟ้า, สมอ
เรือ, ตะแกรงกันสวะ, หัวเชื่อมแก๊ส, หัววาลวเปิด – ปิดแก๊ส ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลพันชนะ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560และแก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุวาด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ
. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับ
ที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ ว4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับ
ที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 132/155



โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในตําบลพันชนะ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินงานของ
กลุมอาชีพตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560และแก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพันชนะ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งาน  ได้แก การสงเสริมภาวะผู้นําแกสตรีในชุมชน และพัฒนา
สตรีในด้านตาง ๆ การให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวแก
ประชาชนในพื้นที่ การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหวางสมาชิก
ในครอบครัวการป้องกันและแก้ไขปญหาครอบครัว การสงเสริม
การจัดตั้งศูนยให้การชวยเหลือสําหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุง
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไข
ปญหาการมีแผนสัมพันธกอนวัยอันควรการตั้งครรภในวัยรุน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560และแก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 75 ลําดับ
ที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 134/155



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 215,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 215,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.พันชนะ เกมส ครั้งที่ 20 ประจําปี พ.ศ.2564  เชน คา
ป้าย คาเชาหรือคาเตรียมสนามแขงขัน คาอุปกรณกีฬาในการฝึก
ซ้อมและแขงขัน คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําสนาม คาตอบแทน
เจ้าหน้าที่จัดการแขงขันกีฬา คาตอบแทนกรรมการตัดสิน คาจัด
ทําป้ายชื่อหรือทีมผู้เข้ารวมแขงขันและหรือคาจัดทําเกียรติบัตร
หรือประกาศเกียรติคุณ คาโลหรือถ้วยรางวัล ที่มอบให้ผู้ชนะการ
แขงขัน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัล คาใช้
จายอื่น ๆ เชน การจัดพิธีเปิด ปิดการแขงขันกีฬา ริ้วขบวน กีฬา
สาธิต คาเวชภัณฑและอุปกรณเวชภัณฑ คาใช้จายเกี่ยวกับสถาน
ที่ เชน คาสถานที่จัดงาน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จํา
เป็นในการจัดงาน รวมคาติดตั้งและคารื้อถอน คาใช้จายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย คาจ้างเหมาทําความสะอาด คาใช้จาย
ในการตกแตง จัดสถานที่ คาสาธารณูปโภคตางๆ คาเชาหรือคา
บริการรถสุขา คาอาหาร /อาหารวางสําหรับนักกีฬาผู้เข้ารวมแขง
ขัน และแขกผู้มีเกียรติ วัสดุอุปกรณตางๆ คาจ้างเหมาบริการ และ
คาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 
ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 135/155



โครงการสงนักกีฬาเข้ารวมแขงขัน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเข้ารวม
แขงขันกีฬา  เชน คาใช้จายสําหรับผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน คาใช้
จายในการฝึกซ้อมกีฬาที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่น คาอาหาร
และเครื่องดื่ม คาตอบแทนผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอน คาอุปกรณการ
กีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พร้อมรองเท้า ถุงเท้า ของผู้ควบ
คุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา คาใช้จายอื่น ๆ ที่ใช้ในการแขง
ขัน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลําดับ
ที่ 3
(กองการศึกษาฯ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมการตระหนักรู้ถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการตระหนักรู้ถึงความ
สําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อจายเป็นคาป้าย คา
อาหาร/อาหารวางคา คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ลําดับ ที่ 2
(กองการศึกษาฯ)

โครงการสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสักการะสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช เพื่อจายเป็นคาป้าย คาอาหาร/อาหารวางคา คา
ตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 84
 ลําดับ ที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 137/155



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,400,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,400,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 250,000 บาท
ครุภัณฑกีฬา

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมูที่ 6 บ้านโนนสงา จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งประกอบ
ด้วย 1. เครื่องออกกําลังแขนลดหน้าท้อง 2. เครื่องซิทอัพหน้า
ท้อง 3. เครื่องแก้ปวดข้อเขา  4. เครื่องบริหารข้อเขา  5. เครื่อง
ยกน้ําหนัก 6. เครื่องออกกําลังกายแขนลดหน้าท้องเบาะสั้น 7. ลู
วิ่งอเนกประสงค  8. เครื่องนวดหลังออกกําลังแขน และออกกําลัง
ขาแบบถีบ 2 ระบบ  9. เครื่องดึงไหลออกกําลังแขน และบริหาร
ข้อเขา (แบบคู)  10. เครื่องบริหารหลัง ไหล ขา สะโพก แบบ
เบาะยกไร้สปริง 11. เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยง
ซ้าย-ขวา (แบบเดี่ยว)  12. จักรยานบริหารข้อเขาแบบติดเบรก
 -  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103
       ลําดับที่ 38
(กองชาง)
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,150,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากที่นานายชม ถึงบ้านนางสุธิดา  แพ
ขุนทด (บ้านวะระเวียง หมูที่ 9)

จํานวน 350,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 560 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ
พื้นที่  ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ
แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 50
 ลําดับที่ 157
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล. จากบ้านนายแลม  นันขุนทด ถึงบ้าน
นายสันติ  ศรีสังข (บ้านพลกรังน้อย หมูที่ 10)

จํานวน 368,000 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 577.50 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่  ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน
ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 51
 ลําดับที่ 173
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 23/2/2564  15:39:25 หน้า : 139/155



โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนางสํารวย  ชุบขุนทด ถึงบ้าน
นางสุนันท  เสือใจ   (บ้านมาบกระสัง  หมูที่ 5)

จํานวน 483,000 บาท

ชวงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 520 ตร.ม. ชวงที่ 2 ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมน้อยกวา 240 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ
พื้นที่  ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ
แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44
 ลําดับที่ 92
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายพเยาว  คอดขุนทด ถึงบ้า
นางเห  จานเหนือ   (บ้านมาบกราด หมูที่ 4)

จํานวน 156,000 บาท

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 240 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ
พื้นที่  ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ
แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 41
 ลําดับที่ 57
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายวิชิต ชอมะลัง ถึง ซอย 2 
บ้านนางตุ้ม สอาดรัมย  (บ้านหนองพลวง หมูที่ 3)

จํานวน 350,000 บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 560 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ
พื้นที่  ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ
แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 40
 ลําดับที่ 38
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมศักดิ์  เกวขุนทด ถึงบ้าน
นายจํานงค ชัยประเสริฐ   (บ้านมาบกราด หมูที่ 4)

จํานวน 194,000 บาท

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมน้อยกวา 304.50 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่  ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน
ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42
 ลําดับที่ 61
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนลงหินคลุก จากคลองหนองศาลเจ้า ถึงไรนาง
ชลอ  เสขุนทด (บ้านโปงกระสัง หมูที่ 7)

จํานวน 350,000 บาท

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 450 ลบ.ม
. พร้อมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พัน
ชนะ กําหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47
 ลําดับที่ 124
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนหินคลุกจากบอนายสงวน  เชิงขุนทด ไปตําบล
กุดพิมาน  (บ้านพันชนะ หมูที่ 1)

จํานวน 350,000 บาท

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 667  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 450.23
 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให้เรียบร้อย ป้าย
โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน
ที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38
 ลําดับที่ 13
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนหินคลุกจากสามแยกโรงเรียน ถึงสายโกรกผัก
หวาน (บ้านโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

จํานวน 399,000 บาท

ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 855  เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 513 ลบ.ม
. พร้อมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให้เรียบร้อย ป้ายโครงการ 1
 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พัน
ชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 52
 ลําดับที่ 179
(กองชาง)

โครงการกอสร้างลานคอนกรีต บริเวณหลังศาลาประชาคม (บ้าน
ดอน หมูที่2)

จํานวน 250,000 บาท

เทลานคอนกรีต หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไมน้อย
กวา 543.78  ตร.ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดและ
ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง
ที่ 1/2563 หน้า 2 ลําดับที่ 10
(กองชาง)
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โครงการปรับปรุง/ตอเติมศาลาประชาคม (บ้านหนองมะคา หมูที่ 8) จํานวน 350,000 บาท

1. ตอเติมหลังคาขนาดกว้าง 1.70 เมตร ยาว 12.00 เมตร
2. กอผนังกั้นห้อง จํานวน 2 ห้อง รายละเอียดและปริมาณงาน
ตามแบบแปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 47
 ลําดับที่ 129
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100,000 บาท

ตอเติมหลังคาระหวางอาคารเชื่อมอาคาร  หรือมีพื้นที่หลังคาไม
น้อยกวา 103.55 ตร.ม. รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ
แปลนที่ อบต.พันชนะ กําหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 54
 ลําดับที่ 209
(กองชาง)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (คา K ) จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว110
 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
(กองชาง)
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอ
สร้าง เชน การปรับปรุง ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
หินคลุก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง อาคารตาง ๆ คาปรับปรุงระบบ
ระบายนํ้า ฯลฯ และรวมถึงคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทรัพยสินที่
เป็นทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558
(กองชาง)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 45,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 45,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
พันชนะ

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพันชนะ เพื่อเป็นคาวัสดุ
อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการ
ดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 81 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักงานปลัด)
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสี
มาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราช
ภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จาย
ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ลําดับ
ที่ 4
(สํานักงานปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุทางการเกษตร ที่จําเป็นต้องใช้ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน
แตตามปกติมีอายุการใช้งานไมยืนนาน หรือเมื่อนําไปใช้งานแล้ว
เกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม
หรือซอมแซมแล้วไมคุ้มคา เชน เคียว สปริงเกอร(Sprinkler) จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว เครื่องดักแมลง ตะแกรงรอนเบนโธส อวน(สําเร็จ
รูป) กระชัง ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อ
ใช้แล้วยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม เชน ปุย ยาป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พืชและสัตว พันธุสัตวปีกและ
สัตวนํ้า นํ้าเชื้อพันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช เชน ใบมีด เชือก ผ้าใบหรือพลาสติก หน้ากากป้องกันแก๊ส
พิษ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 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

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร ฯลฯ ตาม พ.ร.บ
. ประกันสังคม พ.ศ.2533 ในอัตราร้อยละห้าของคาจ้างพนักงาน
จ้าง เงินเพิ่มคาครองชีพ คาจ้างชั่วคราว
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
3) หนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2557
(สํานักงานปลัด)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างประสพอันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจาการทํางานให้แกนายจ้าง โดยคํานวณในอัตรา
ร้อยละ 0.2 ของคาจ้างทั้งปี (มกราคม - ธันวาคม)
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
 ) พ.ศ.2561 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
(สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,447,240 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แกผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้
กับองคการปกครองสวนท้องถิ่น โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน
แบบขั้นบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้
รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89ปี จะ
ได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท (เว้น
แตในสวนของเงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการ
ตามข้อ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจาย
เงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2548 ที่ได้ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน) โดยใช้ฐานข้อมูล
จํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 ภารกิจถายโอน มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก
คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปได้รับ
เบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะ
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ปี  ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 บาท ตอเดือน(ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อยันที่ 28 เมษายน 2563 ) เว้นแตในสวนของ
เงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2
) แหงระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้
ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 ภารกิจถายโอน มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับ
ที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส ให้
แกผู้ปวยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ปวยเอดสที่มีสิทธิจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน โดย ใช้ฐานข้อมูล
จํานวนผู้ปวยเอดส โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้ปวยเอดสที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542  มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการจายเงินสงเคราะหเพื่อ
การยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.6/ว684 ลงวันที่ 21  กุมภาพันธ  2562
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.6/ ว 484 ลงวันที่ 18  กุมภาพันธ  2563
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท0810.6/ ว 651 ลงวันที่  3  มีนาคม  2563
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.6/ ว 2032  ลงวันที่ 3  เมษายน  2563
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนท้องถิ่น ดวนที่สุดที่ มท
 0810.6/ ว 1174 ลงวันที่ 14  เมษายน  2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 77 ลําดับ
ที่ 3

สํารองจาย จํานวน 424,615 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีที่ไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า
ในกรณีจําเป็นหรือเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี โดยนําไปใช้จายเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือ
กรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัยหรือคาดวาจะเกิด
สาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นสวนรวมได้ เชน การป้องกันและแก้ไขปญหา
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก แผนดินถลม ภัยแล้ง ภัย
หนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟปาและหมอกควัน เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684
 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว4967 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว5141 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.32/ว4930 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
9) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1022 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
10) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว1079 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563
11) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1656 ลง มิถุนายน 2563
(สํานักงานปลัด)
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รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ (สปสช.)
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง
ชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให้องคกรปกครองสวน
ท้องถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับตําบลท้องถิ่นหรือพื้น
ที่ พ.ศ.2557
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการตั้งงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 192,899 บาท

 เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวน
ท้องถิ่น (กบท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของ
ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปีและมิให้นําเงินรายรับ
ประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินผู้ที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวม
คํานวณ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561
(กองคลัง)
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