
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

อําเภอดานขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 13,368,493 บาท
งบกลาง รวม 13,368,493 บาท

งบกลาง รวม 13,368,493 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วย 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
(สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 เพื่อให้
ความคุ้มครองแกลูกจ้างประสพอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญ
หายอันเนื่องมาจากการทํางานให้แกนายจ้าง 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
(สํานักปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 9,867,600 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.2566 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้
บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2552 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77 ลําดับ
ที่ 1
(กองสวัสดิการสังคม)
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เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,097,600 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 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ) เว้นแตในสวนของ
เงินเพิ่มเติมที่องคกรปกครองสวนท้องถิ่นดําเนินการตามข้อ 18 (2
) แหงระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาด้วยการจายเงินสงเคราะห
เพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ที่ได้
ดําเนินการให้กับรายเดิมมากอน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการ
ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อ ฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
 มาตรา 16
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 77 ลําดับ
ที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)

วันที่พิมพ : 27/9/2565  08:59:31 หน้า : 4/142



เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพื่อรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ให้
แกผู้ป่วยเอดสที่แพทยได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมี
ความเป็นอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผู้อุปการะดูแล ไม
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วยเอดสที่มี
สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน โดย ใช้ฐาน
ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดส โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการเพิ่มขึ้น 3
 ปี ย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้ป่วยเอดสที่ได้บันทึกในระบบ
สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 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.2566-2570) หน้า 77 ลําดับ
ที่ 3
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินสํารองจาย จํานวน 706,435 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิด
ขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือคาด
วาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนสวนรวมได้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
 มิถุนายน 2559
(สํานักปลัด)

รายจายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จํานวน 395,858 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณ
การรายรับทุกประเภทประจําปีและมิให้นําเงินรายรับประเภท
พันธบัตร เงินกู้ เงินผู้ที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ
.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการสวนท้องถิ่น พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ
.2563
3) กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจายประจําปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ท้องถิ่น พ.ศ.2563
4) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้อง
ถิ่น ดวนมาก ที่ มท0808.5/ว 22 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
(กองคลัง)
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เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบล
พันชนะ

จํานวน 150,000 บาท

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,349,420 บาท

งบบุคลากร รวม 5,050,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,520 บาท
คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือน ให้แก
1) นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ในอัตราเดือน
ละ  20,400  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 244,800  บาท 
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  จํานวน  2
  คน ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/คน  จํานวน  12
 เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินคาตอบแทนนายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนง ให้แก
1) นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  ในอัตราเดือน
ละ  1,750  บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท 
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน  2  คน ใน
อัตราเดือนละ 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
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษ ให้แก
1) นายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ในอัตราเดือน
ละ 1,750 บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน  2  คน ใน
อัตราเดือนละ 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
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหาร
สวนตําบลพันชนะ  ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท 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
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น

จํานวน 1,108,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน ให้แก
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ในอัตราเดือน
ละ 11,220 บาท/คน  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 134,640
 บาท  
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ในอัตรา
เดือนละ  9,180 บาท/คน  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน 110,160
 บาท  
3) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ  จํานวน  9
  คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท/คน  จํานวน 12 เดือน  เป็น
เงิน 777,600  บาท  
4) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ในอัตรา
เดือนละ 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
(สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,257,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 2,483,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
1) ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา   
2) ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  1 อัตรา
3) ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด) จํานวน 1
 อัตรา
4) ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  จํานวน  1
  อัตรา     
5) ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน  2  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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12
 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท 
- 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  
(สํานักปลัด) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้ดํารงตําแหนงประเภท
บริหารท้องถิ่น และตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้แก
1) ตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น ตําแหนงปลัดองคกรปกครอง
สวนท้องถิ่น ระดับกลาง  ในอัตราเดือนละ 7,000
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 84,000 บาท   
2) เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารท้องถิ่น  ตําแหนง รองปลัด
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น ระดับต้น  ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 42,000 บาท    
3) เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการท้องถิ่น  ตําแหนง นัก
บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  ระดับต้น   ในอัตราเดือน
ละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 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 
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 486,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    - ตําแหนง พนักงานขับรถยนต จํานวน 1  อัตรา     
2) พนักงานจ้างทั่วไป  
   - ตําแหนง ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 บาท     
   - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 บาท       
   - ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,000
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 108,000 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ให้
แก    
1) พนักงานจ้างทั่วไป  
   - ตําแหนงภารโรง  จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท   
   - ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,000
 บาทจํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท           
   - ตําแหนงยาม จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,000
 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 12,000 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 
(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 1,263,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 330,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ดังตอไปนี้
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานสวนท้องถิ่น 
      - ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1
 อัตรา
      - ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานัก
ปลัด) จํานวน 1  อัตรา   
      - ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
3) พนักงานจ้างทั่วไป 
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     - ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา
     - ตําแหนง ยาม จํานวน  1  อัตรา     
- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด
- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
- คาตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
- เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
   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 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คา
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จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี,คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม, คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ 
ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง)
 ฯลฯ
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-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/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
- คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ 
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คาใช้จายในการประชุมราชการ
- คาใช้จายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะ
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทํางานตาง ๆ ที่ได้รับแตงตั้ง
ตามกฏหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือคําสั่งขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น ที่จัดการประชุมเพื่อนําผลจากการประชุม
เป็นแนวทางปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เพื่อรับ
ทราบนโยบายในการทํางาน ประชุมชี้แจงหลักเกณฑตาง ๆ หรือ
ซักซ้อมความเข้าใจในระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ รับทราบปัญหา
และรับฟังปัญหาอุปสรรคหรือพิจารณาหาข้อยุติประสานงานหรือ
แก้ไขปัญหารวมมือ
- สงเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับ
สนุน การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นํา
ชุมชน การดําเนินการของคณะกรรมการชุมชน สร้างเครือขาย
องคกรชุมชนและสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ เพื่อนําข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
   ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอและตําบล พ.ศ.2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2553
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563
5) หนังสือกรมสงเสรมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.7/ว 3402 ลงวันที่ 14
 มิถุนายน 2564
7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.3/ว 49 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21
 กุมภาพันธ 2565
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 100,000 บาท
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เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 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
(สํานักปลัด)

คาพวงมาลัย ชอดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 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
(สํานักปลัด)
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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และผู้ที่ได้มีคําสั่ง
ให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 205,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง,ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอ
ผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน,ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ,ตู้ยาสามัญประจําบ้าน,แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition),ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,น้ําหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,น้ํายาลบกระดาษไข,ไม้
บรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อ,ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ,น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม้,ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หม้อ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบ
รูป,มีด,ถัง,ถาด,แก้วน้ํา,จานรอง,ถ้วยชาม,กระจกเงา,โองน้ํา,ที่
นอน,กระโถน,เตาไฟฟ้า,เตาน้ํามัน,เตารีด,เครื่องบดอาหาร,เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า,เครื่องปิ้งขนมปัง,กระทะไฟฟ้า,หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า,กระติกนํ้าร้อน,กระติกนํ้าแข็ง,ถังแก๊ส,เตา,ตู้เก็บ
อุปกรณดับเพลิง,สายยางฉีดน้ํา,ถังขยะแบบขาตั้ง,ถังขยะแบบล้อ
ลาก,อางล้างจาน,ถังน้ํา,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับ
กลิ่น,แปรง,ไม้กวาด,เขง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,หมอน,ผ้า
หม,ผ้าปูโต๊ะ,นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน,หัวดูดตะกอนสระวาย
น้ํา,อาหารเสริม(นม),วัสดุประกอบอาหาร,อาหารสําเร็จรูป,ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่จําเป็นต้องใช้
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก ไขควง,ประแจ,แมแรง,กุญแจปาก
ตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตซ,ล็อคพวง
มาลัย,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต,น้ํามันเบรก,น็อตและ
สกรู,สายไมล,เพลา,ฟิลมกรองแสง,น้ํากลั่น,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถ
ยนต,เครื่องยนต (อะไหล),ชุดเกียรรถยนต,เบรก,ครัช,พวง
มาลัย,สายพานใบพัด,หม้อน้ํา,หัวเทียน,แบตเตอรี่,จานจาย,ล้อ,ถัง
น้ํามัน,ไฟหน้า,ไฟเบรก,อานจักรยาน,ตลับลูกปน,กระจกมองข้าง
รถยนต,กันชนรถยนต,เข็มขัดนิรภัย,สายไฮดรอลิคฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ได้แก แก๊สหุง
ต้ม,น้ํามันเชื้อเพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันก๊าด,น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
เตา,น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง,ถาน,ก๊าซ,น้ํามันเกียร,น้ํามันหลอ
ลื่น ,ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิ้ล,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ  (Key Board),เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่
ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟีด
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) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น,เราเตอร(Router),ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 373,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 220,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ และสถานที่อยู
ในความดูแลของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่นเป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคานํ้าประปาที่ใช้ในสํานักงาน และสถานที่อยูใน
ความดูแลของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระพร้อม
กัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)
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คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นบริการโทรศัพท ดังตอไปนี้
- คาโทรศัพทพื้นฐานในสํานักงาน
- คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาว และคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คาบํารุง
รักษาสาย
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ดังตอไปนี้
- โทรภาพ (โทรสาร)
- คาเทเลกซ 
- คาวิทยุสื่อสาร 
- คาสื่อสารผานดาวเทียม
- คาใช้จายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอร
เน็ตการดและการสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชอง
สัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงคาใช้จาย
เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวและคาใช้จายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ
- คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอปี)
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553
(สํานักปลัด)

คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 35,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,900 บาท
ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลําโพงอเนกประสงค จํานวน 6,000 บาท

ชุดลําโพงอเนกประสงคจํานวน  1  ชุด  ราคา 6,000 บาท 
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 - แบบล้อลากจูง ขนาด 12 นิ้ว ปรับเสียงทุ้ม/แหลม
 - Blilt-in Amplifier Output Power 1000W
 - มีไมคลอยแบบมือถือ 2 ตัว ความถี่ VHFมีวอลลุมปรับเสียงได้
 - มีไมคลอยแบบสวมหัว 1 ตัว ความถี่ VHF
 - มีไมคลอยแบบหนีบปกเสื้อ 1 ตัว ความถี่ VHF
 - บันทึกเสียงลง USB /MP3/SD GARD/ได้
 - แบตเตอรี่ในตัวสามารถชารจและตอแบตเตอรี่จากภายนอกได้
 - มีล้อเคลื่อนที่ได้
 (เกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานตามราคาท้อง
ตลาด)

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA จํานวน 29,900 บาท

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA 
ขนาด 4,000 ANSI Lumens จํานวน 1  เครื่อง  ราคา 29,900
 บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
 2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือ ระบบ DLP
 3) ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพ 
 4) ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดคาความสองสวางขั้น
ต่ํา (ANSI Lumens)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ )  
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 503,200 บาท
งบบุคลากร รวม 443,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 443,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 443,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 60,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,200 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผนชํานาญการ
-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
(สํานักปลัด)
 

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,666,520 บาท
งบบุคลากร รวม 2,081,120 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,081,120 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,279,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี  ให้
แก
1) ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา
4) ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1อัตรา
- 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ หรือ
พนักงานสวนท้องถิ่น  ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติ
งาน จํานวน 1อัตรา
- 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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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้แก ตําแหนงผู้อํานวยการกอง
คลัง โดยคํานวณตั้งจายไว้ 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท รวม
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
(กองคลัง)

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 250,920 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ที่จาย
ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ให้แกลูกจ้าง
ประจําองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ โดยคํานวณตั้งจายไว้
จํานวน 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองคลัง)
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 437,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองคลัง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 47,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  
1) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 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)

งบดําเนินงาน รวม 585,400 บาท
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ค่าตอบแทน รวม 470,400 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 465,400 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานสวนท้องถิ่น 
      - ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได้ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
      - ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
      - ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
2) ลูกจ้างประจํา ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี จํานวน 1 อัตรา
3) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแตงตั้งตาม
กฎหมายวาด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คา
จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี,คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
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- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม, คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ 
ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง)
 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/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
 (กองคลัง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ
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คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง  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
(กองคลัง)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง  และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองคลัง)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง,ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอ
ผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน,ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ,ตู้ยาสามัญประจําบ้าน,แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition),ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,น้ําหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,น้ํายาลบกระดาษไข,ไม้
บรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อ,ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ,น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม้,ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิ้ล,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ
,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  (Key Board),เมน
บอรด (Main Board),เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัต
ซีทฟีดเตอร (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) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น,เราเตอร(Router),ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองคลัง)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบริการไปรษณีย  ดังตอไปนี้
- คาไปรษณีย
- คาธนาณัติ
- คาดวงตราไปรษณียากร
- คาเชาตู้ไปรษณีย
- คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(กองคลัง)
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งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 385,000 บาท
งบบุคลากร รวม 355,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 355,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 355,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)
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งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น  ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก/ชก
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 454,400 บาท

งบบุคลากร รวม 386,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 386,600 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 222,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
ตําแหนง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญ
งาน 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,600 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้าง  ให้แก พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงานขับรถ
บรรทุกน้ํา 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(สํานักปลัด)
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุกน้ํา  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 
(สํานักปลัด)

วันที่พิมพ : 27/9/2565  08:59:31 หน้า : 48/142



งบดําเนินงาน รวม 59,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 39,800 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานสวนท้องถิ่น ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุก
น้ํา จํานวน 1 อัตรา
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 4,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง  และผู้ที่ได้มี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ 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
(สํานักปลัด)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 8,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(สํานักปลัด)
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งบลงทุน รวม 8,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 8,000 บาท

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 4  ฟุต จํานวน 1
 ตู้ ราคา 8,000บาท
 คุณลักษณะพื้นฐาน
-  ขนาด 915 x 457 x 1830 มม.
-  ภายในมี 3 แผนชั้น (4 ชอง) แผนชั้นสามารถปรับระดับได้ 
-  โครงบานเลื่อนทําจากเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.5 มม. 
-  โครงตู้หน้าบานขอบสีสัน
-  ล็อคด้วยระบบกุญแจ
-  มือจับเป็นอะลูมิเนียมแบบฝัง
-  ชั้นวางเอกสารเป็นเหล็กแผนหนาไมน้อยกวา 0.5 มม.
(เกณฑราคาและคุณลักษณะพื้นฐานมาตรฐานตามราคาท้อง
ตลาด)
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 219,825 บาท
งบดําเนินงาน รวม 219,825 บาท

ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  
- คาป่วยการให้แกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคาป่วย
การให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ
ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2549
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแหง
ชาติ วาด้วยคาใช้จายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้แก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนท้อง
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
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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ค่าใช้สอย รวม 149,825 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุกน้ํา จํานวน 118,625 บาท

เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการพนักงานประจํารถบรรทุก
น้ํา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราวันละ 325 บาท จํานวน 365
 วัน รวมเป็นเงิน 118,625 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4044 ลงวันที่ 10
 กรกฎาคม 2563
(สํานักปลัด)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 15,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปีใหม มาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยวกับการ
จัดการจราจร เชน คาป้ายโครงการ , ป้ายรณรงค และป้าย
อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการประชาชน" พร้อมคาแรงและอุปกรณ
ในการติดตั้ง และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
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. 2566 – 2570) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 2
(สํานักปลัด)
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โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,600 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการจัดทําโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต มาตรการในการรักษาความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว และการตั้งงบประมาณเป็นคาใช้จายเกี่ยว
กับการจัดการจราจร เชน คาป้ายโครงการ, ป้ายรณรงค  และ
ป้าย "อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการประชาชน" พร้อมคาแรงและ
อุปกรณในการติดตั้งและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งาน
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
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. 2566 – 2570) หน้าที่ 78
 ลําดับที่ 3
(สํานักปลัด)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,827,735 บาท

งบบุคลากร รวม 1,483,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,483,140 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,004,400 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
1) ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1อัตรา
2) ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหนงครู คศ 2 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองการศึกษาฯ)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้แก ตําแหนงนักบริหารงานการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 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 
(กองการศึกษาฯ)
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เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเงินคาวิทยฐานะให้แก ตําแหนงครู คศ 2 จํานวน 1
 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน รวมเป็น
เงิน 42,000 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)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 382,740 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทน ให้
แก พนักงานจ้างตามภารกิจ  
1) ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1อัตรา
2) ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองการศึกษาฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 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 344,595 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,595 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 115,595 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ดังตอไปนี้
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานสวนท้องถิ่น 
      - ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงครู คศ 2 จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ 
      - ตําแหนง ผู้ดูแลเด็ก
      - ตําแหนง ผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาเบี้ยประกัน
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- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คา
จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี,คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม, คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ 
ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง)
 ฯลฯ
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-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/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
- คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ 
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คาใช้จายในการประชุมราชการ
   ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ 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)

คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง  และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองการศึกษาฯ)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง,ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอ
ผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน,ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ,ตู้ยาสามัญประจําบ้าน,แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition),ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,น้ําหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,น้ํายาลบกระดาษไข,ไม้
บรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อ,ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ,น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม้,ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิ้ล,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ
,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  (Key Board),เมน
บอรด (Main Board),เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัต
ซีทฟีดเตอร (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) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น,เราเตอร(Router),ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,575,592 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,055,592 บาท

ค่าใช้สอย รวม 775,900 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

คาจ้างเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียน จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายคาจ้างเหมาบริการรถรับ-สงนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 
-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) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541
(กองการศึกษาฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจายเป็นคาป้าย คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 65
 ลําดับที่ 7
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท

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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 65
 ลําดับที่ 9
(กองการศึกษาฯ)

โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
ใช้ในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 64
 ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาป้าย คา
วัสดุ อุปกรณ คา พันธุพืช คาต้นไม้ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้
จายอื่นๆที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 64
 ลําดับที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

จํานวน 455,900 บาท

1. เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 60 คน ในอัตราคนละ 1,700
.- บาท เป็นเงิน 102,000.- บาท
2. เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ จําน 60 คน จํานวน 245 วัน วันละ 21
.- บาท เป็นเงิน 308,700.-บาท
3. เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการจัดการศึกษา สําหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3-5ปี)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะ จํานวน 40 คน ในอัตราคนละ 1,130 บาท
 เป็นเงิน 45,200.- 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
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 64
 ลําดับที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 1,279,692 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 1,279,692 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุงานบ้านงานครัวตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หม้อ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,กรอบ
รูป,มีด,ถัง,ถาด,แก้วน้ํา,จานรอง,ถ้วยชาม,กระจกเงา,โองน้ํา,ที่
นอน,กระโถน,เตาไฟฟ้า,เตาน้ํามัน,เตารีด,เครื่องบดอาหาร,เครื่อง
ตีไขไฟฟ้า,เครื่องปิ้งขนมปัง,กระทะไฟฟ้า,หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า,กระติกนํ้าร้อน,กระติกนํ้าแข็ง,ถังแก๊ส,เตา,ตู้เก็บ
อุปกรณดับเพลิง,สายยางฉีดน้ํา,ถังขยะแบบขาตั้ง,ถังขยะแบบล้อ
ลาก,อางล้างจาน,ถังน้ํา,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับ
กลิ่น,แปรง,ไม้กวาด,เขง,มุ้ง,ผ้าปูที่นอน,ปลอกหมอน,หมอน,ผ้า
หม,ผ้าปูโต๊ะ,นํ้าจืดที่ซื้อจากเอกชน,หัวดูดตะกอนสระวายน้ํา,วัสดุ
ประกอบอาหาร,อาหารสําเร็จรูป,ฯลฯ 
3. คาอาหารเสริม (นม)
      เพื่อจายเป็นคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ และโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตพื้นที่ จํานวน 6 โรงเรียน ในอัตราคนละ 7.37
.-บาท ประกอบด้วย
      1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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จํานวน 60 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.-บาท เป็น
เงิน 114,972.- บาท
      2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่
         - โรงเรียนบ้านพันชนะ
         - โรงเรียนบ้านดอน
         - โรงเรียนบ้านมาบกราด
         - โรงเรียนบ้านหนองพลวง
         - โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง
         - โรงเรียนบ้านโนนสงา
      จํานวนเด็ก 600 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37
.- บาท เป็นเงิน 1,149,720.- บาท
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65
ลําดับที่ 10
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,520,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,520,000 บาท
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เพื่อจายเป็นเงินอุดหนุนให้กับหนวยงานของรัฐ สถานศึกษาในเขต
ตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนัก
เรียน จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนเด็ก 600 คน 
คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นพ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2563
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5061
 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้าที่ 65
ลําดับที่ 11
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,165,790 บาท

งบบุคลากร รวม 834,360 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 834,360 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 672,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
1) ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองสาธารณสุขฯ)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้แก ตําแหนงนักบริหารงาน
สาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500
 บาท  จํานวน 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

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน
จ้างทั่วไป ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 อัตรา  ในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท จํานวน 12  เดือน  รวมเป็นเงิน 108,000 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
(กองสาธารณสุขฯ)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,000
 บาท  จํานวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 12,000 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)
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งบดําเนินงาน รวม 320,030 บาท
ค่าตอบแทน รวม 190,030 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 185,030 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ดังตอไปนี้
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานสวนท้องถิ่น 
      - ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา  
      - ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ชํานาญ
การ จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา    
- คาป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จํานวน 2 คน คน
ละ 5,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 120,000
 บาท
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการกําหนดเงินประโยชน
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แกพนักงานสวนท้องถิ่นให้เป็นรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนที่สุด 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 
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คา
จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี,คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
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สร้าง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม, คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ 
ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง)
 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/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
- คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ 
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คาใช้จายในการประชุมราชการ
   ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ 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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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง  และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองสาธารณสุขฯ)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง,ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอ
ผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน,ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ,ตู้ยาสามัญประจําบ้าน,แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition),ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,น้ําหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,น้ํายาลบกระดาษไข,ไม้
บรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อ,ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ,น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม้,ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ได้แก แก๊สหุง
ต้ม,น้ํามันเชื้อเพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันก๊าด,น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
เตา,น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง,ถาน,ก๊าซ,น้ํามันเกียร,น้ํามันหลอ
ลื่น ,ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิ้ล,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ
,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  (Key Board),เมน
บอรด (Main Board),เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัต
ซีทฟีดเตอร (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) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น,เราเตอร(Router),ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบลงทุน รวม 11,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตู้เหล็กแบบ2บาน จํานวน 11,400 บาท

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,700
 บาท                            
คุณลักษณะพื้นฐาน
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
(มอก.)
(ตามบัญชีราคามาตรฐานคุรภัณฑ )
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 27/9/2565  08:59:31 หน้า : 82/142



งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมหมูบ้านชุมชน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการจัดการขยะดูแลสิ่งแวดล้อมหมูบ้าน
ชุมชุน การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะ และน้ําเสียเพื่อควบ
คุมและกําจัดภาวะมลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย เพื่อสร้างสุข
ภาวะที่ดีของประชาชนภายในตําบลพันชนะ  เพื่อเป็นคา
วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ใน
การดําเนินงานตามโครงการ
-เป็นไปตามระเบียบหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบ
ร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2560
2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ
. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0820.3/ว 1499 ลงวันที่ 12
 มีนาคม 2563
8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0820.2/ว 1187 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66 ลําดับ
ที่ 2
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดในพื้นที่ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการป้องกัน ควบคุมโรคติดตอและโรค
ระบาดในพื้นที่ ตามอํานาจหน้าที่ การป้องกัน และระงับโรค
ติดตอ และระบาดในพื้นที่ เพื่อเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นในการดําเนินงาน เชน การ
ป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),การ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก , การป้องกันและควบคุมโรคลัม
ปี สกิน ฯลฯ เป็นต้น
 -เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
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
6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4044 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 66 ลําดับ
ที่ 5
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

จํานวน 70,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
วัคซีน และอุปกรณในการฉีด เพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า  ตามจํานวนประชากรสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไมมีเจ้า
ของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นที่สงหลักฐาน
การสํารวจให้กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น
-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.2566-2570) หน้า 67 ลําดับ
ที่ 6
(กองสาธารณสุขฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 110,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใช้สําหรับป้องกันโรค
ติดตอตางๆ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก ชุดเครื่องมือผาตัด,ที่วางกรวย
แก้ว,กระบอกตวง,เบ้าหลอม,หูฟัง (Stethoscope),เปลหามคน
ไข้,คีมถอนฟัน,เครื่องวัดนํ้าฝน,ถังเก็บเชื้อเพลิง,เครื่องนึ่ง,เครื่องมือ
วิทยาศาสตร,เคริืืองวัดอุณหภูทิ (ปรอทวัดไข้) ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก สําลีและผ้าพันแผล, ยาและ
เวชภัณฑ, แอลกอฮอล, ฟิลมเอกซเรย, เคมีภัณฑ,ออกซิเจน,นํ้ายา
ตาง ๆ,เลือด,สายยาง,ลูกยาง,หลอดแก้ว,ลวดเชื่อมเงิน,ถุง
มือ,กระดาษกรอง,จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร
หรือการแพทย, หลอดเอกซเรย,ทรายอะเบท,น้ํายาพน
หมอก ควัน กําจัดยุง,คลอรีน สารส้ม,หน้ากากอนามัย,ชุดป้องกัน
เชื้อโรค (แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง)ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสาธารณสุขฯ)
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งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรประชาชน

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 70 ลําดับ
ที่ 23
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 27/9/2565  08:59:31 หน้า : 87/142



โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 73 ลําดับ
ที่ 38
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 35
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 17
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 33
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 15
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยาม
บรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 28
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (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.2566-2570) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 12
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (บ้านโป่งกระสัง หมูที่ 7)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวรขัต
 ิยราชนารี   เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคาใช้
จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโป่ง
กระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 26
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (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.2566-2570) หน้า 67 ลําดับ
ที่ 7
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (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.2566-2570) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 19
(กองสาธารณสุขฯ)

วันที่พิมพ : 27/9/2565  08:59:32 หน้า : 92/142



โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสี
มาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (บ้านพันชนะ หมูที่ 1)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิย
ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านพันชนะ)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2563
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 67ลําดับ
ที่ 9
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านดอน หมูที่ 2)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 10
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสงา หมูที่ 6)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า 70 ลําดับ
ที่ 24
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 37
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านโป่งกระสัง หมูที่ 7)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพื่อนใจวัยรุน
ในชุมชน/หมูบ้าน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการและคา
ใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ (บ้านโป่ง
กระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 70
  ลําดับที่ 25
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านพันชนะ หมูที่ 1)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า 67 ลําดับ
ที่ 8
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านมาบกระสัง หมูที่ 5)

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า  70
 ลําดับที่ 20
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านมาบกราด หมูที่ 4)

จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 18
(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านวะระเวียง หมูที่ 9)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 31
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการรณรงคและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be Number One 
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบ้าน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บ้านหนองมะคา หมูที่ 8)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 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.2566-2570) หน้า  71
 ลําดับที่ 30
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 73 ลําดับ
ที่ 39
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 36
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี (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.2566-2570) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 14
(กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(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.2566-2570) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 11
(กองสาธารณสุขฯ) 

โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยาต้านภัยมะเร็งเต้านม 
(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.2566-2570) หน้า 69 ลําดับ
ที่ 16
(กองสาธารณสุขฯ)
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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.2566-2570) หน้า 70 ลําดับ
ที่ 22
(กองสาธารณสุขฯ)

โครงการอบรมหมอหมูบ้านในพระราชประสงค (บ้านโป่งกระสัง หมู
ที่ 7)

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอหมู
บ้านในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ
และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (บ้านโป่งกระสัง)
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 27
(กองสาธารณสุขฯ)
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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.2566-2570) หน้า 72 ลําดับ
ที่ 34
(กองสาธารณสุขฯ)

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.2566-2570) หน้า 70 ลําดับ
ที่ 21
(กองสาธารณสุขฯ)
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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.2566-2570) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 32
(กองสาธารณสุขฯ)

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.2566-2570) หน้า 68 ลําดับ
ที่ 13
(กองสาธารณสุขฯ)
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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.2566-2570) หน้า 71 ลําดับ
ที่ 29
(กองสาธารณสุขฯ)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,115,620 บาท

งบบุคลากร รวม 940,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,740 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 778,740 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
1) ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา   
2) ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองสวัสดิการสังคม)
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงของผู้ดํารงตําแหนงประเภท
อํานวยการท้องถิ่น ให้แก ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 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 
(กองสวัสดิการสังคม)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทน ให้แก
พนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 12  เดือน  รวมเป็นเงิน 108,000
 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) 
(กองสวัสดิการสังคม)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหนง คนงาน จํานวน  1  อัตรา ในอัตราเดือนละ 1,000
 บาท  จํานวน 12  เดือน รวมเป็นเงิน 12,000 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 
(กองสวัสดิการสังคม)
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งบดําเนินงาน รวม 174,880 บาท
ค่าตอบแทน รวม 79,880 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 74,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น  ดังตอไปนี้
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น และพนักงานจ้าง ดังนี้
1) พนักงานสวนท้องถิ่น 
      - ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
      - ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ จํานวน 1
 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

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

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คา
จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี,คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
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- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม, คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ 
ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง)
 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/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
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เพื่อจายเป็นรายจายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้
- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น)
- คาใช้จายในพิธีเปิดอาคารตาง ๆ 
- คาใช้จายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี 
- คาใช้จายในการประชุมราชการ
   ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ 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)

วันที่พิมพ : 27/9/2565  08:59:32 หน้า : 109/142



คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองสวัสดิการสังคม)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง,ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอ
ผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน,ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ,ตู้ยาสามัญประจําบ้าน,แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition),ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,น้ําหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,น้ํายาลบกระดาษไข,ไม้
บรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อ,ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ,น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง,น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม้,ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ที่จําเป็นต้อง
ใช้ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก ขาตั้งกล้อง, ขาตั้งเขียนภาพ,กลอง
และระวิงใสฟิลมภาพยนตร,เครื่องกรอเทป,เลนสซูม,กระเปาใส
กล้องถายรูป,ป้ายไฟแจ้งเตือนแบบล้อลาก,ป้ายประชา
สัมพันธ,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก พูกัน,สี,กระดาษเขียน
โปสเตอร,ฟิลม,เมมโมรี่การด,ฟิลมสไลด,แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี),รูปสีหรือขาวดําที่ได้จากการ
ล้าง อัดขยาย,ภาพถายดาวเทียม,เอกสารเผยแพรผลการดําเนิน
งาน,ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิ้ล,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ
,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  (Key Board),เมน
บอรด (Main Board),เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัต
ซีทฟีดเตอร (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) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น,เราเตอร(Router),ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานสวนสาธารณะ รวม 10,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาไฟฟ้าสวนสาธารณะ  รวมถึงคาใช้จายที่ต้องชําระ
พร้อมกัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง
สวนท้องถิ่นเป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการรับเงิน การเบิกจาย
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4
) พ.ศ.2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนมากที่ มท
 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563
(กองชาง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลพันชนะ จํานวน 30,000 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
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) ระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุวาด้วยการให้บริการผู้สูงอายุ พ.ศ
. 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 75 ลําดับ
ที่ 2
(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลพันชนะ เพื่อจายเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการและคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ
.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.5/ ว4676
 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 75 ลําดับ
ที่ 6
(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในตําบลพันชนะ จํานวน 20,000 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
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 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
ในครอบครัวการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว การสงเสริม
การจัดตั้งศูนยให้การชวยเหลือสําหรับนโยบายที่เน้นหนักและมุง
ผลสัมฤทธิ์ ได้แก การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาท
สตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรการตั้งครรภในวัยรุน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายเพื่อชวยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560และแก้ไขเพิ่มเติมถึง( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 75 ลําดับ
ที่ 4
(กองสวัสดิการสังคม)
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 265,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.พันชนะเกมส จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการดําเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด อบต.พันชนะ เกมส ครั้งที่ 20 ประจําปี พ.ศ.2566  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 การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 76
ลําดับที่ 1
(กองการศึกษาฯ)
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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 การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25616-2570) หน้า 76
 ลําดับที่ 3
(กองการศึกษาฯ)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการตระหนักรู้ถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสงเสริมการตระหนักรู้ถึงความ
สําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อจายเป็นคาป้าย คา
อาหาร/อาหารวาง คาตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนิน
งาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลําดับ
ที่ 2
(กองการศึกษาฯ)
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โครงการสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใช้จายตามโครงการสักการะสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช เพื่อจายเป็นคาป้าย คาอาหาร/อาหารวาง คา
ตอบแทนวิทยากร วัสดุ อุปกรณ คาจ้างเหมาบริการ และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 84 ลําดับ
ที่ 4
(กองการศึกษาฯ)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,834,780 บาท

งบบุคลากร รวม 1,231,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,231,200 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานสวนท้องถิ่น จํานวน 1,026,120 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่น และเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนข้าราชการ พนักงานสวนท้องถิ่นประจําปี ให้แก
1) ตําแหนง นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา
2) ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
3) ตําแหนง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองชาง) 
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผู้ดํารงตําแหนง
ประเภทอํานวยการท้องถิ่น ให้แก ตําแหนงนักบริหารงาน
ชาง จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 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  
(กองชาง)

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 139,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนง ผู้
ชวยนายชางไฟฟ้า โดยคํานวณตั้งจายไว้ 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 
3) แผนอัตรากําลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564-2566 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
(กองชาง)

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า โดยคํานวณตั้งจายไว้ 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 603,580 บาท
ค่าตอบแทน รวม 163,580 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 148,580 บาท

เพื่อจายเป็นเงินตอบแทนผู้ปฏิบัติตนอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น 
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานสวน
ท้องถิ่น และพนักงานจ้าง  ดังนี้
1) พนักงานสวนท้องถิ่น 
      - ตําแหนงนักบริหารงานชาง
      - ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน
     -  ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
2) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหนงผู้ชวยนายชางไฟฟ้า
- คาตอบแทนหรือคาป่วยการให้กับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ
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) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แกพนักงานสวน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
-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

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจํา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวนท้อง
ถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
(กองชาง)

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เชน
- คาถายเอกสาร
- คาเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- คาซักฟอก
- คากําจัดสิ่งปฏิกูล
- คาระวางบรรทุก
- คาเชาทรัพยสิน(ยกเว้น คาเชาบ้าน)
- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเกี่ยวกับการจ้าง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรง
มหรสพ คาจัดทําเอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ)
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- คาธรรมเนียมตาง ๆ
- คาเบี้ยประกัน
- คาใช้จายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- คาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจ้างที่ปรึกษา, คา
จ้างออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจ้างทําระบบแผนที่ภาษี,คาจ้าง
ทนายความ, คาจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญชี, คาจ้างปรับปรุงโด
เมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว 
- คาจ้างแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง
- คาจ้างเหมาที่มีลักษณะการจ้างทําเพื่อให้ได้มาซึ่งป้ายประชา
สัมพันธ ป้ายชื่อสํานักงาน หรือป้ายอื่น ๆ ที่ไมมีลักษณะเป็นสิ่งกอ
สร้าง
- คาติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงคาติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) คาจ้างเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟ้าเพิ่มเติม, คา
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลัง
ไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบ
ไฟฟ้าและอุปกรณ
ฯลฯ
- คาติดตั้งประปาเพื่อใช้ในราชการ 
(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องคกร
ปกครองสวนท้องถิ่นได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร
วัดน้ําและอุปกรณประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(2) คาจ้างเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่ม
เติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือซอม
แซมระบบประปาและอุปกรณ 
ฯลฯ
- คาติดตั้งโทรศัพท คาใช้จายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยก
เว้น คาตู้สาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพท
ภายใน 
- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ที่ไมเข้าลักษณะที่ดินและสิ่ง
กอสร้าง) ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
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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/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
หรือการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เชน คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  คาธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน  และคาใช้จายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ การอบรม
สัมมนา ฯลฯ ของพนักงานสวนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มี
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพัน
ชนะ 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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คาลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาลงทะเบียนในการฝึกอบรม ของพนักงานสวนท้อง
ถิ่น พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้มีคําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด้วยคาใช้จายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
.2557
(กองชาง)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
. 2537และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้
แกองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2549
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว0746ลง
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562
5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาด
เล็ก,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม้
บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เก้าอี้พลาสติก,ตรายาง,ที่ถูพื้น,ตะแกรงวาง
เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บ
กระดาษ,กุญแจ,ภาพเขียน,แผนที่,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปิด
ประกาศ,แผนป้ายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนป้าย
ตาง ๆ ที่ใช้ในสํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอ
ผืน),นาฬิกาตั้งหรือแขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูป
จําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,ผ้าใบติดตั้งในสํานักงาน,ผ้าใบ
เต็นทขนาดใหญ,ตู้ยาสามัญประจําบ้าน,แผงกั้นห้องแบบรื้อถอน
ได้ (Partition),ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้น
เปลือง ได้แก กระดาษ,หมึก,ดินสอ, ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบคํา
ผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซองเอกสาร,ตลับผง
หมึก,น้ําหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,น้ํายาลบกระดาษไข,ไม้
บรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ
คารบอน,แฟ้ม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติข้าราชการ,แบบพิมพ,ผ้า
สําลี,ธงชาติ,สิ่งที่ได้จากการซื้อ,ของใช้ในการบรรจุหีบ
หอ,น้ํามัน ไข ขี้ผึ้ง,น้ําดิืืมสําหรับบริการประชาชนในสํานัก
งาน,พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม้,ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วันที่พิมพ : 27/9/2565  08:59:32 หน้า : 127/142



วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่จําเป็นต้องใช้ ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,หัวแร้ง
ไฟฟ้า,เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า,เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า,มาตรสําหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า,เครื่องประจุไฟ,โคมไฟ,โทรโขง,ไม้ชักฟิวส,ไมค
ลอยพร้อมเครื่องสงสัญญาณ,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ฟิวส,เทปพันสายไฟฟ้า,สาย
ไฟฟ้า,หลอดไฟฟ้า,หลอดไฟ,เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า,ปลั๊กไฟฟ้า,สวิตซ
ไฟฟ้า,หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ,ลูกถ้วยสาย
อากาศ,รีซีสเตอร,มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร,ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ,เบรกเกอร,สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับ
วิทยุ,เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาดาวเทียม,แบตเตอรี่โซลา
เซลล,กลองรับสัญญาณ,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ดอก
ลําโพง,ฮอรนลําโพง,แผงวงจร,ผังแสดงวงจรตาง ๆ,แผงบังคับทาง
ไฟ,ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ที่จําเป็นต้องใช้
งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก ไขควง,ประแจ,แมแรง,กุญแจปาก
ตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตซ,ล็อคพวง
มาลัย,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ยางรถยนต,น้ํามันเบรก,น็อตและ
สกรู,สายไมล,เพลา,ฟิลมกรองแสง,น้ํากลั่น,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก เบาะรถ
ยนต,เครื่องยนต (อะไหล),ชุดเกียรรถยนต,เบรก,ครัช,พวง
มาลัย,สายพานใบพัด,หม้อน้ํา,หัวเทียน,แบตเตอรี่,จานจาย,ล้อ,ถัง
น้ํามัน,ไฟหน้า,ไฟเบรก,อานจักรยาน,ตลับลูกปน,กระจกมองข้าง
รถยนต,กันชนรถยนต,เข็มขัดนิรภัย,สายไฮดรอลิค,ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ได้แก แก๊สหุง
ต้ม,น้ํามันเชื้อเพลิง,น้ํามันดีเซล,น้ํามันก๊าด,น้ํามันเบนซิน,น้ํามัน
เตา,น้ํามันจารบี,น้ํามันเครื่อง,ถาน,ก๊าซ,น้ํามันเกียร,น้ํามันหลอ
ลื่น ,ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน ดังนี้
1.คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก แผนหรือจานบันทึกข้อมูล, ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบันทึก
ข้อมูล(
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Di
gital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape),หัว
พิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร,ตลับผงหมึก
สําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สายเคเบิ้ล,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ
,แผนกรองแสง,แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ  (Key Board),เมน
บอรด (Main Board),เมมโมรี่ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัต
ซีทฟีดเตอร (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) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น,เราเตอร(Router),ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาวัสดุอื่น ๆ ที่ไมเข้าลักษณะวัสดุตามประเภท
รายจายที่จําเป็นต้องใช้งาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก มิเตอรน้ํา – ไฟฟ้า,สมอเรือ,ตะแกรง
กันสวะ,หัวเชื่อมแก๊ส,หัววาลวเปิด – ปิดแก๊ส,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก อุปกรณบังคับสัตว,ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งานก่อสร้าง รวม 4,613,625 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อเป็นเงินคาวัสดุกอสร้าง ที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก ไม้ตาง ๆ
,ค้อน,คีม,ชะแลง,จอบ,สิ่ว,เสียม,เลื่อย,ขวาน,กบไสไม้,เทปวัด
ระยะ,เครื่องวัดขนาดเล็ก เชน ตลับเมตร ลูกดิ่ง,สวานมือ,โถ
ส้วม,อางล้างมือ,ราวพาดผ้า,หน้ากากใสเชื่อมเหล็ก,เครื่องยิง
ตะปู,นั่งร้าน,ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก น้ํามันทาไม้,ทินเนอร,สี,ปูน
ซีเมนต,ทราย,ยางมะตอยสําเร็จรูป,อิฐหรือซีเมนต
บล็อก,กระเบื้อง,สังกะสี,ตะปู,เหล็กเส้น,แปรงทาสี,ปูนขาว,แผนดิน
เหนียวสังเคราะห ,ฯลฯ
3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ได้แก ทอน้ําและ
อุปกรณประปา,ทอตาง ๆ,ทอน้ําบาดาล ,ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)
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งบลงทุน รวม 4,513,625 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,513,625 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายจง ใบสูงเนิน 
ถึงบ้านนายสัญญา เพขุนทด (บ้านมาบกราด หมูที่ 4)

จํานวน 358,000 บาท

กว้าง 5 เมตร  ยาว 120เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 600 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตาม
สภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พัน
ชนะ กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  41
 ลําดับที่ 58
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทวี เทศอมร 
ถึงทางแยกบ้านนายเจริญ  เบิกขุนทด (บ้านวะระเวียง หมูที่ 9)

จํานวน 350,000 บาท

กว้าง 4 เมตร  ยาว 146 เมตร    หนา 0.15 เมตร    หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 584 ตร.ม.  ไหลทางลงหินคลุกตาม
สภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พัน
ชนะ กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  47
 ลําดับที่ 128
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสุแทน ถึง 
บ้านนางตุ้ม  สะอาดรัมย (บ้านหนองพลวง หมูที่ 3)

จํานวน 385,000 บาท

กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 640 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตาม
สภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พัน
ชนะ กําหนด พร้อมป้ายโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  39
 ลําดับที่ 29
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกโรงเรียนบ้าน
โนนสงา ถึงบ้านนายพิทักษ ชมภูมิ่ง(บ้านโนนสงาสามัคคี หมูที่ 11)

จํานวน 350,000 บาท

กว้าง 4 เมตร  ยาว 146 เมตร    หนา 0.15 เมตร    หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา 584 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตาม
สภาพ รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนที่ อบต.พัน
ชนะ กําหนด  พร้อมป้ายโครงการ 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 49
  ลําดับที่ 150
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุก จากบ้านนาง
บุญพอ ไปบอกลางบ้าน (บ้านหนองมะคา หมูที่ 8)

จํานวน 88,000 บาท

ลงดินถม  ขนาดกว้าง 3.50  ม. ยาว  70  ม.  หนาเฉลี่ย 1.00 ม
. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 245  ลบ.ม. ลงหินคลุก  ขนาด
กว้าง 3.50  ม. ยาว 105   ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตร
หินคลุกไมน้อยกวา 55.13  ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับแตงและบด
ทับแนนให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  รายละเอียดและ
ปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด  
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 45
  ลําดับที่ 111
(กองชาง)

โครงการกอสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบอนาย
สงวน เชิงขุนทด เชื่อมตําบลกุดพิมาน อําเภอดานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา (บ้านพันชนะ หมูที่ 1)

จํานวน 350,000 บาท

ลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 4.50  ม. ยาว 550   ม.  หนาเฉลี่ย 0.15
 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 371.25  ลบ.ม.  พร้อม
เกรดปรับแตงและบดทับแนนให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ 1
 ป้าย  รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พัน
ชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 37
  ลําดับที่ 1
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างถนนยกระดับคันดินผิวจราจรหินคลุกจากบ้านนาย
เรือง มุงสูงเนิน ถึงบ้านหนองมะคา (บ้านโป่งกระสัง หมูที่ 7)

จํานวน 370,000 บาท

ลงดินถม  ขนาดกว้าง  4.00  ม. ยาว 300  ม.  หนาเฉลี่ย 0.80 ม
. หรือมีปริมาตรดินถมไมน้อยกวา 960  ลบ.ม.  ลงหิน
คลุก  ยาว 400  ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม
น้อยกวา 240 ลบ.ม.  พร้อมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให้เรียบ
ร้อย  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ
แปลน อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  45
 ลําดับที่ 105
(กองชาง)

โครงการกอสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยูจากบ้านนายนิทัศน  ซ้อนพุด
ซา ถึงบ้านนายทอง กิ่งค้างพลู (บ้านโนนสงา หมูที่ 6)

จํานวน 494,000 บาท

กว้าง  0.60 เมตร ยาว  110 เมตร  ลึก  0.40 เมตร  ชนิดฝาราง
เหล็ก  รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พัน
ชนะ กําหนด  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  43
 ลําดับที่ 87
(กองชาง)
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โครงการกอสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลบ้านพลกรังน้อย (บ้านพล
กรังน้อย หมูที่ 10)

จํานวน 400,000 บาท

ขนาดกว้าง  10.00  เมตร ยาว  15.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไมน้อยกวา   150   ตารางเมตร  รายละเอียดและปริมาณงาน
ตามแบบแปลน  อบต.พันชนะ กําหนด 
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 48
  ลําดับที่ 142
(กองชาง)

โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกจากปากทางหนองมะคา ไป
วังโป่ง (บ้านหนองมะคา หมูที่ 8)

จํานวน 300,000 บาท

ขนาดกว้าง  6.00  ม. ยาว 357  ม.  หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 321.30  ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแตง
และบดทับแนนให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  รายละเอียด
และปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า  45
 ลําดับที่ 112
(กองชาง)
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โครงการซอมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองถั่วแปบ เชื่อม
ตําบลกุดพิมาน(บ้านมาบกระสัง หมูที่ 5)

จํานวน 350,000 บาท

ลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 5.00  ม. ยาว 500   ม.  หนาเฉลี่ย 0.15
 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมน้อยกวา 375  ลบ.ม. พร้อมเกรด
ปรับแตงและบดทับแนนให้เรียบร้อย  ป้ายโครงการ 1 ป้าย  ราย
ละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด  
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 42
  ลําดับที่ 73
(กองชาง)

โครงการปรับปรุงและซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
ต๋อย ถึงโรงเรียนบ้านดอน (บ้านดอน หมูที่ 2)

จํานวน 350,000 บาท

กว้าง 4 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไมน้อยกวา  584 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตาม
สภาพ รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.พัน
ชนะกําหนด พร้อมป้ายโครงการ
-  เป็นไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ
.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 38
  ลําดับที่ 18
(กองชาง)
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คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง

คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง จํานวน 318,625 บาท

เพื่อจายเป็นคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสร้าง ดังนี้
   - การปรับปรุงระบบระบายน้ํา,ระบบไฟฟ้า
   - การปรับปรุงสะพาน
   - การปรับปรุงฝาย
   - การปรับปรุงบอบาดาล
   - การปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ
   - การขุดลอกคลอง
   - การปรับปรุงอาคาร เชน บิวทอิน Built - in ,กั้นห้องที่มีสภาพ
มั่นคง
   ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายในการ
บริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2562
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/ว195
 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(กองชาง)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (คา K)

คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (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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แผนงานการเกษตร
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 25,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใช้จายตามโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นคาวัสดุ อุปกรณ คาจ้าง
เหมาบริการ และคาใช้จายที่จําเป็นต้องใช้ในการดําเนินงาน
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 82 ลําดับ
ที่ 3
(สํานักปลัด)
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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) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1470
 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดวนที่สุด ที่ มท
 0810.6/ว1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) หน้า 82 ลําดับ
ที่ 4
(สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดหาวัสดุทางการเกษตร ที่จําเป็นต้องใช้ดังนี้
1. คาจัดหาวัสดุคงทน ได้แก เคียว,สปริงเกอร (Sprinkler),จอบ
หมุน,จานพรวน,ผานไถกระทะ,คราดซี่พรวนดินระหวาง
แถว,เครื่องดักแมลง,ตะแกรงรอนเบนโธส,อวน(สําเร็จ
รูป),กระชัง,มีดตัดต้นไม้, ฯลฯ
2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก ปุย,ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืช
และสัตว,อาหารสัตว,พืชและสัตว,พันธุสัตวปีกและสัตวนํ้า,นํ้าเชื้อ
พันธุสัตว,วัสดุเพาะชํา,อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบ
มีด เชือก,ผ้าใบหรือพลาสติก, หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ, ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคาใช้จายใน
การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การสงเสริมกีฬา และการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2
/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(สํานักปลัด)
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