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        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

อําเภอดานขุนทดจังหวัดนครราชสีมา 

                 ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 40,000,000 บาทแยกเปน 

แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 13,188,400 บาท 

  งบกลาง รวม 13,188,400 บาท 

   งบกลาง รวม 13,188,400 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม กรณีประสบ

อันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอด

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

หาของคาจางพนักงานจาง เงินเพ่ิมคาครองชีพ คาจางชั่วคราว 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฏาคม 2557 

(สํานักปลัด) 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.

2561 เพ่ือใหความคุมครองแกลูกจางประสพ

อันตราย เจ็บปวย ตาย หรือสูญหายอันเนื่องมาจากการทํางาน

ใหแกนายจาง โดยคํานวณในอัตรารอยละ 0.2 ของคาจางท้ัง

ป (มกราคม - ธันวาคม) 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 2 ) พ.ศ.2561  
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2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

(สํานักปลัด) 

   เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 9,603,600 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุท่ีมี

อายุ 60 ปบริบูรณข้ึนไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2552 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562และไดข้ึนทะเบียนขอรับเงิน

เบี้ยยังชีพไวกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยจายอัตราเบี้ย

ยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-

69 ป จะไดรับ 600 บาท อายุ 70-79 ป จะ

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

อายุ 90 ปข้ึนไป จะไดรับ 1,000 บาท (เวนแตในสวนของเงิน

เพ่ิมเติมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตาม

ขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงิน

สงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.

2548 ท่ีไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน) โดยใชฐานขอมูล

จํานวนผูสูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคํานวณจากอัตรา

เฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน 3 ปยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูสูงอายุท่ีได

บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2552 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 77 ลําดับท่ี 1 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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   เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 2,381,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการใหแก

คนพิการท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑท่ีกําหนดท่ีไดแสดงความจํานง

โดยการขอข้ึนทะเบียน เพ่ือขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว โดยคนพิการมีอายุ 18 ป ข้ึนไป

ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการท่ีมี

อายุตํ่ากวา 18 ป  ไดรับเบี้ยความพิการคนละ 1,000 บาท ตอ

เดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือยันท่ี 28 เมษายน 2563 ) เวน

แตในสวนของเงินเพ่ิมเติมท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการตามขอ 18 (2) แหงระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา

ดวยการจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2548 ท่ีไดดําเนินการใหกับรายเดิมมากอน โดยใช

ฐานขอมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิรับ

เงินเบี้ยความพิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคํานวณ

จากอัตราเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึน 3 ป ยอนหลัง และขอมูลจํานวนคน

พิการท่ีไดบันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยัง

ชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจากประกาศบัญชีรายชื่อ  ฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน

เบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2553 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 77 ลําดับท่ี 2 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 38,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ือรองรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย

เอดส ใหแกผูปวยเอดสท่ีแพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัย

แลว และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดท้ิงขาดผูอุปการะ

ดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได โดยผูปวยเอดสท่ีมี 

สิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน โดย ใช
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ฐานขอมูลจํานวนผูปวยเอดส โดยคํานวณจากอัตราเฉลี่ยการ

เพ่ิมข้ึน 3 ป ยอนหลัง และขอมูลจํานวนผูปวยเอดสท่ีไดบันทึก

ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะห

เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท

0810.6/ว684 ลงวันท่ี 21  กุมภาพันธ  2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.6/ ว 484 ลงวันท่ี 18  กุมภาพันธ  2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท

0810.6/ ว 651 ลงวันท่ี  3  มีนาคม  2563 

6) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.6/ ว 2032  ลงวันท่ี 3  เมษายน  2563 

7) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.6/ ว 1174 ลงวันท่ี 14  เมษายน  2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 77 ลําดับท่ี 3 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   เงินสํารองจาย จํานวน 514,142 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัย

เกิดข้ึน หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนเกิดสาธารณภัย หรือ

คาดวาจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนของประชาชนสวนรวมได 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.2560 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 
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มิถุนายน 2559 

(สํานักปลัด) 

   รายจายตามขอผูกพัน       

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

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน (ก.บ.ท.) โดยคํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 2 ของ

ประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปและมิใหนําเงินรายรับ

ประเภทพันธบัตร เงินกู เงินผูท่ีมีผูอุทิศใหและเงินอุดหนุนมารวม

คํานวณ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2500  

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2546แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 

พ.ศ.2563 

3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท0808.5/ว 31 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

(กองคลัง) 

      

    
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน

ตําบลพันชนะ 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ (สปสช.) 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสุขภาพในระดับตําบลทองถ่ินหรือพ้ืน 

ท่ี พ.ศ.2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการตั้งงบประมาณของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2563 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 7,679,880 บาท 

  งบบุคลากร รวม 5,728,880 บาท 

   เงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท 

   คาตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายก และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2557 และหนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้  

- คาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ ในอัตราเดือนละ  20,400  บาท  จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 244,800  บาท  

- คาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/

คน  จํานวน  12 เดือน  เปนเงิน  269,280  บาท   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการ

บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

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

(สํานักปลัด) 

      

   คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหาร

สวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภา
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องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  และ

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 และหนังสือตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  ในอัตราเดือนละ  1,750  บาท จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 21,000 บาท  

- คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/

คน  จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

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

(สํานักปลัด) 

   คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษนายก และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา

ดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน

ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการ

นายกองคการบริหารสวนตําบล  และเลขานุการสภาองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2557 และหนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- คาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ใน

อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 21,000 บาท 

- คาตอบแทนพิเศษรองนายกองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ จํานวน  2  คน ในอัตราเดือนละ 880 บาท/

      



8 
 

คน จํานวน 12 เดือน เปนเงิน  21,120 บาท   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

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

(สํานักปลัด) 

   

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีนายก

องคการบริหารสวนตําบล 
จํานวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ  ในอัตราเดือน

ละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 86,400 บาท   ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

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

หนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

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

(สํานักปลัด) 
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ

สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 1,972,800 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

พันชนะ รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ และ เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

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

หนังสือตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  จํานวน  1 คน ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท/

คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 134,640 บาท   

- คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  จํานวน 1 คน ในอัตราเดือนละ  9,180 บาท/

คน  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน 110,160 บาท   

- คาตอบแทนรายสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ  จํานวน  19  คน ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท/

คน  จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 1,641,600  บาท   

- คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ จํานวน 1 คน ในอัตราเดือน

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

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายก

องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวน

ตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

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

(สํานักปลัด) 
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   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 3,071,360 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 2,297,040 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา    

- ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล   จํานวน  1  อัตรา   

- ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานัก

ปลัด) จํานวน 1  อัตรา    

- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญ

การ  จํานวน  1  อัตรา      

- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน  2  อัตรา    

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(สํานักปลัด) 

      

   เงินเพ่ิมตางๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลตําบลระดับกลาง จํานวน 1  อัตรา ในอัตราเดือน

ละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท ตาม

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

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทน
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นอกเหนือจาก เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 , หนังสือ

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลง

วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิก

จายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ( การกําหนดให

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไปไดรับเงิน

คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทน

นอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 

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

ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548  เรื่องแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ

การเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ( การ

กําหนดใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป

ไดรับเงินเดือนคาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจํา

ตําแหนง   

(สํานักปลัด)  

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 168,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงประเภท

บริหารทองถ่ิน และตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราท่ี

ปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน ตําแหนงปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับกลาง จํานวน 1 อัตรา ใน

อัตราเดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 84,000 บาท    

- เงินประจําตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  ตําแหนง รองปลัด

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับตน   จํานวน 1  อัตรา  ใน

อัตราเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน เปน
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เงิน 42,000 บาท     

- เงินประจําตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน  ตําแหนง นัก

บริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักปลัด)  ระดับ

ตน จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือน

ละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 42,000บาท    

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(สํานักปลัด) 

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 480,620 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

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

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงานขับ

รถยนต จํานวน 1  อัตรา      

- พนักงานจางท่ัวไป   

   - ตําแหนง ภารโรง  จํานวน 1 อัตรา 

   - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา   

   - ตําแหนง ยาม จํานวน 1 อัตรา      

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(สํานักปลัด) 
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   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 41,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- พนักงานจางตามภารกิจ   

   - ตําแหนงพนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา      

- พนักงานจางท่ัวไป   

   - ตําแหนงภารโรง  จํานวน  1  อัตรา      

   - ตําแหนงคนงาน จํานวน  1  อัตรา    

   - ตําแหนงยาม จํานวน  1  อัตรา     

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(สํานักปลัด) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 1,951,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 705,000 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน และพนักงานจาง ดังนี้ 

   1 พนักงานสวนทองถ่ิน  

      - ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล จํานวน 1 อัตรา 
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      - ตําแหนงนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานัก

ปลัด) จํานวน 1  อัตรา    

      - ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 2 อัตรา 

   2 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานขับรถยนต 

   3 พนักงานจางท่ัวไป  

     - ตําแหนง ภารโรง จํานวน 1 อัตรา 

     - ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 

     - ตําแหนง ยาม จํานวน  1  อัตรา      

- คาสมนาคุณกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด 

- คาตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

- คาตอบแทนเจาหนาท่ีในการเลือกตั้ง 

- เงินทําขวัญฝาอันตรายเปนครั้งคราว 

   ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562  

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 
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   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนทองถ่ิน และพนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(สํานักปลัด) 

      

   คาใชสอย รวม 628,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 68,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน 

- คาถายเอกสาร 

- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

- คาซักฟอก 

- คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

- คาระวางบรรทุก 

- คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) 

- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 

- คาธรรมเนียมตาง ๆ 

- คาเบี้ยประกัน 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ีปรึกษา

, คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนท่ีภาษี,

คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง

โดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  
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- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 

- คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปาย

ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอ่ืน ๆ ท่ีไมมีลักษณะ

เปนสิ่งกอสราง 

- คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

(2) คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

, คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ 

ฯลฯ 

- คาติดตั้งประปาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  

(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  

ฯลฯ 

- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง

โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ

เครื่องโทรศัพทภายใน  

- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) 

 ฯลฯ 

      

  -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
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บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 (สํานักปลัด) 

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้ 

- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

- คาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ  

- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  

- คาใชจายในการประชุมราชการ 

   ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และผูท่ี

ไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(สํานักปลัด) 

    
คาใชจายในการเลือกตั้ง จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจายคาใชจายในการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตามท่ีกฎหมายกําหนด อีกท้ังใหความรวมมือในการ

ประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก

ประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีและการมีสวนรวมทางการ

เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามความ

เหมาะสม โดยคํานึงถึงฐานะการคลังขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน พ.ศ.2562 

2) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.2562 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลง

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1705 ลง

วันท่ี 20 มีนาคม 2563 

(สํานักปลัด) 

      

    
คาพวงมาลัยชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา  จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พาน

พุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชา

ดอกไม หรือพวงมาลา สําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัด

งาน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406/ว 63 ลง

วันท่ี 16 กันยายน 2553 
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2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/1284 ลง

วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2530 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเก่ียวกับ

การปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

4) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายในการ

บริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

(สํานักปลัด) 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พนักงานจาง คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  และผูท่ีไดมี

คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(สํานักปลัด) 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ  

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0746

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว
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1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   คาวัสด ุ รวม 280,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม

บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอ้ีพลาสติก,ตรายาง,ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวาง

เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,

กุญแจ,ภาพเขียน,แผนท่ี,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปดประกาศ,

แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปายตาง ๆ ท่ีใชใน

สํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาิกาตั้งหรือ

แขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,

ผาใบติดตั้งในสํานักงาน,ผาใบเต็นทขนาดใหญ,ตูยาสามัญประจํา

บาน,แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition),ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,

ยางลบ,นํ้ายาลบคําผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซอง

เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ

กระดาษไข,ไมบรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ

คารบอน,แฟม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,

ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือ,ของใชในการบรรจุหีบหอ

,นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,

พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม,ฯลฯ     

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

      

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หมอ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,

กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด,แกวนํ้า,จานรอง,ถวยชาม,กระจกเงา,โองนํ้า
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,ท่ีนอน,กระโถน,เตาไฟฟา,เตานํ้ามัน,เตารีด,เครื่องบดอาหาร

,เครื่องตีไขไฟฟา,เครื่องปงขนมปง,กระทะไฟฟา,หมอ

ไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา,กระติกนํ้ารอน,กระติกนํ้าแข็ง,ถัง

แกส,เตา,ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง,สายยางฉีดนํ้า,ถังขยะแบบขาตั้ง

,ถังขยะแบบลอลาก,อางลางจาน,ถังนํ้า,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับกลิ่น,

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

ปูโตะ,นํ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน,หัวดูดตะกอนสระวายนํ้า,อาหาร

เสริม(นม),วัสดุประกอบอาหาร,อาหารสําเร็จรูป,ฯลฯ  

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ท่ีจําเปนตองใช

งาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก ไขควง,ประแจ,แมแรง,กุญแจปาก

ตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตซ,ล็อคพวงมาลัย

,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต,นํ้ามันเบรก,น็อต

และสกรู,สายไมล,เพลา,ฟลมกรองแสง,นํ้ากลั่น,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถยนต

,เครื่องยนต (อะไหล),ชุดเกียรรถยนต,เบรก,ครัช,พวงมาลัย,

สายพานใบพัด,หมอนํ้า,หัวเทียน,แบตเตอรี่,จานจาย,ลอ,ถังนํ้ามัน

,ไฟหนา,ไฟเบรก,อานจักรยาน,ตลับลูกปน,กระจกมองขาง

รถยนต,กันชนรถยนต,เข็มขัดนิรภัย,สายไฮดรอลิคฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 170,000 บาท 

      
  เพ่ือจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก แกสหุงตม,

นํ้ามันเชื้อเพลิง,นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันกาด,นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเตา,
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นํ้ามันจารบี,นํ้ามันเครื่อง,ถาน,กาซ,นํ้ามันเกียร,นํ้ามันหลอลื่น ,

ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ท่ีจําเปนตอง

ใช ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ,กลอง

และระวิงใสฟลมภาพยนตร,เครื่องกรอเทป,เลนสซูม,กระเปาใส

กลองถายรูป,ปายไฟแจงเตือนแบบลอลาก,ปายประชาสัมพันธ

,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน,สี,กระดาษเขียนโปสเตอร

,ฟลม,เมมโมรี่การด,ฟลมสไลด,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ

(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี),รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการ

ลาง อัดขยาย,ภาพถายดาวเทียม,เอกสารเผยแพรผลการ

ดําเนินงาน,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล, ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล

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

Digital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Ta

pe),หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สาย

เคเบิ้ล,ฯลฯ 

      



23 
 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวย

ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ 

,แผนกรองแสง,แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ  (Key Board),

เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่

ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder ),เมาส (Mouse),พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer Switching Box),เครื่องกระจาย

สัญญา (Hub),แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti vi

rus Card, Sound Card ) เปนตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน,เราเตอร(Router),ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   คาสาธารณูปโภค รวม 338,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาในสํานักงาน/ในท่ีสาธารณะ และสถานท่ีอยู

ในความดูแลของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระ

พรอมกัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนตน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

(สํานักปลัด) 

      

   คานํ้าประปาคานํ้าบาดาล จํานวน 35,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคานํ้าประปาท่ีใชในสํานักงาน และสถานท่ีอยูใน       



24 
 

ความดูแลของ อบต.พันชนะ รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระพรอม

กัน เชนคาบริการ คาภาษี ในกิจการองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เปนตน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

(สํานักปลัด) 

   คาบริการโทรศัพท จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนบริการโทรศัพท ดังตอไปนี้ 

- คาโทรศัพทพ้ืนฐานในสํานักงาน 

- คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจาย

เพ่ือใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช

บริการ เชน คาเชา คาเชาเครื่อง เลขหมายโทรศัพท คา

บํารุงรักษาสาย 

ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1551 ลง

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 

(สํานักปลัด) 

      

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย  ดังตอไปนี้ 

- คาไปรษณีย 

- คาธนาณัติ 
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- คาดวงตราไปรษณียากร 

- คาเชาตูไปรษณีย 

ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

(สํานักปลัด) 

   คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ดังตอไปนี้ 

- โทรภาพ (โทรสาร) 

- คาเทเลกซ  

- คาวิทยุสื่อสาร  

- คาสื่อสารผานดาวเทียม 

- คาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ต

การดและการสื่อสารอ่ืน ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณ

ดาวเทียม เปนตน และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพ่ือใหได

ใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ 

- คาตอสัญญาณจีพีเอส (1 ครั้งตอป) 

ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0808.4/ว1551 ลง

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2553 

(สํานักปลัด) 

      



26 
 

 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 469,560 บาท 

  งบบุคลากร รวม 409,560 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 409,560 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 409,560 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน ใหกับตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(สํานักปลัด) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท 

   คาตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน ท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

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

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

(สํานักปลัด) 

 

      

   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 12,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร       
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และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(สํานักปลัด) 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(สํานักปลัด) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,565,860 บาท 

  งบบุคลากร รวม 2,275,800 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 2,275,800 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 1,518,840 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง จํานวน 1อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองคลัง) 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน ตามหนังสือ

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

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข
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เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงผูอํานวยการคลัง โดยคํานวณตั้ง

จายไว 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท รวมเปน

เงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

(กองคลัง) 

   คาจางลูกจางประจํา จํานวน 236,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาตอบแทนรายเดือน เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ท่ีจาย

ควบกับเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ใหแก

ลูกจางประจําองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตามหนังสือ

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

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ีปรากฎในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไวจํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 236,700 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองคลัง) 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 433,920 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

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

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-
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2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- พนักงานจางตามภารกิจ  

   - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 

   - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

   - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองคลัง) 

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 44,340 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  ของ

พนักงานจางตามภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542  และตามหนังสือ

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

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  จํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน แยก

รายละเอียด ดังนี้ 

- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

(กองคลัง) 
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  งบดําเนินงาน รวม 270,060 บาท 

   คาตอบแทน รวม 160,060 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 125,060 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ดังนี้ 

   1 พนักงานสวนทองถ่ิน  

      - ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายไดชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ปง/ชง จํานวน 1 อัตรา 

   2 ลูกจางประจํา ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและ

บัญชี จํานวน 1 อัตรา 

   3 พนักงานจางตามภารกิจ  

      - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท  0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองคลัง) 
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   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนทองถ่ิน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(กองคลัง) 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน ท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

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

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

(กองคลัง) 

      

   คาใชสอย รวม 45,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน 

- คาถายเอกสาร 
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- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

- คาซักฟอก 

- คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

- คาระวางบรรทุก 

- คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) 

- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 

- คาธรรมเนียมตาง ๆ 

- คาเบี้ยประกัน 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ีปรึกษา

, คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนท่ีภาษี,

คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง

โดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  

- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 

- คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปาย

ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอ่ืน ๆ ท่ีไมมีลักษณะ

เปนสิ่งกอสราง 

- คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

(2) คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

, คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ 

ฯลฯ 

- คาติดตั้งประปาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  
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(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  

ฯลฯ 

- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง

โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ

เครื่องโทรศัพทภายใน  

- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) 

 ฯลฯ 

      

  -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

 (กองคลัง) 

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน ลูกจางประจํา พนักงานจาง  และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไป

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
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ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(กองคลัง) 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน ลูกจางประจํา พนักงานจาง  และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไป

ปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(กองคลัง) 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ  

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0746

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองคลัง) 
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   คาวัสด ุ รวม 35,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม

บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอ้ีพลาสติก,ตรายาง,ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวาง

เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,

กุญแจ,ภาพเขียน,แผนท่ี,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปดประกาศ,

แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปายตาง ๆ ท่ีใชใน

สํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาิกาตั้งหรือ

แขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,

ผาใบติดตั้งในสํานักงาน,ผาใบเต็นทขนาดใหญ,ตูยาสามัญประจํา

บาน,แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition),ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,

ยางลบ,นํ้ายาลบคําผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซอง

เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ

กระดาษไข,ไมบรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ

คารบอน,แฟม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,

ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือ,ของใชในการบรรจุหีบหอ

,นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,

พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม,ฯลฯ     

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองคลัง) 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล, ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล

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

Digital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก
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ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Ta

pe),หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สาย

เคเบิ้ล,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวย

ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ 

,แผนกรองแสง,แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ  (Key Board),

เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่

ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder ),เมาส (Mouse),พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer Switching Box),เครื่องกระจาย

สัญญา (Hub),แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti vi

rus Card, Sound Card ) เปนตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน,เราเตอร(Router),ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองคลัง) 

   คาสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท 

   คาบริการไปรษณีย จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาบริการไปรษณีย  ดังตอไปนี้ 

- คาไปรษณีย 

- คาธนาณัติ 

- คาดวงตราไปรษณียากร 

- คาเชาตูไปรษณีย 

- คาธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 

ฯลฯ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก
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ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 

(กองคลัง) 

  งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 20,000 บาท 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
เครื่องพิมพ  Multifunction  เลเซอรหรือ  LED  ขาวดํา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED ขาว

ดํา จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ  10,000  บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนอุปกรณท่ีมีความสามารถ

เปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดียวกัน 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสําหรับกระดาษ A4 ไมนอย

กวา 28 หนาตอนาที (ppm) 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 256 MB 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอย

กวา 1,200x1,200 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายเอกสารสําเนาเอกสารได 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา จํานวน

ไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน 

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal, และ Custom  

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร  ฉบับเดือน
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พฤษภาคม 2563 ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  พฤษภาคม  2563  

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 

(กองคลัง) 

        
       

 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 355,320 บาท 

  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 355,320 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 355,320 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน ใหกับตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน จํานวน 1 อัตรา   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(สํานักปลัด) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 405,860 บาท 

  งบบุคลากร รวม 335,160 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 335,160 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 198,840 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน ใหกับตําแหนง เจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(สํานักปลัด) 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 114,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

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

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน ใหกับพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง พนักงาน

ขับรถบรรทุกนํ้า จํานวน 1  อัตรา     
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- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(สํานักปลัด) 

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 21,420 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือนใหกับ พนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนงพนักงาน

ขับรถบรรทุกนํ้า  จํานวน  1  อัตรา        

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(สํานักปลัด) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 53,700 บาท 

   คาตอบแทน รวม 33,700 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 28,700 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน และพนักงานจาง ดังตอไปนี้  ดังนี้ 

      1 พนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 

      2 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถบรรทุก

นํ้า จํานวน 1 อัตรา 
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- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนทองถ่ิน และพนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(สํานักปลัด) 

      

   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน พนักงานจาง  และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
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ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(สํานักปลัด) 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พนักงานจาง และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(สํานักปลัด) 

      

  งบลงทุน รวม 17,000 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 17,000 บาท 

   ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส       

    
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

      

  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน * (จอแสดงภาพขนาด

ไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

หลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาิกาพ้ืนฐานไมนอย

กวา 3.1 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

-หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม

นอยกวา 4 MB  

-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไม
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นอยกวา 4 GB  

-มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไม

นอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม

นอยกวา 250 GB จํานวน 1 หนวย  

-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

-มีชองเชื่อมตอระบบ

เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอย

กวา 3 ชอง  

-มีแปนพิมพและเมาส  

-มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  

(เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ

ระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน

พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563) 

(สํานักปลัด) 

 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 316,800 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 291,200 บาท 

   คาตอบแทน รวม 70,000 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน   

- คาปวยการใหแกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป

พร.) หรือคาใชจายในลักษณะเดียวกันกับคาตอบแทนหรือคา

ปวยการใหกับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการ

บริหารสวนตําบลพันชนะ 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ฯ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2549 

3) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
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4) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

แหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 

5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแก

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2560 

6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/

ว 7271 ลงวันท่ี 26 ธันวาคม 2560 

7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/

ว 0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 

8) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   คาใชสอย รวม 31,200 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม จํานวน 15,600 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลปใหม มาตรการในการรักษาความปลอดภัย

นักทองเท่ียว และการตั้งงบประมาณเปนคาใชจายเก่ียวกับการ

จัดการจราจร เชน คาปายโครงการ , ปายรณรงค และปาย

อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการประชาชน" พรอมคาแรงและอุปกรณ

ในการติดตั้ง และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

      



47 
 

5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1123 ลงวันท่ี9 เมษายน 2563 

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

ลําดับท่ี 2 

(สํานักปลัด) 

    
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 15,600 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดทําโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต มาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัยนักทองเท่ียว และการตั้งงบประมาณเปนคาใชจาย

เก่ียวกับการจัดการจราจร เชน คาปายโครงการ, ปาย

รณรงค  และปาย "อีก 500 เมตร ถึงจุดบริการ

ประชาชน" พรอมคาแรงและอุปกรณในการติดตั้งและคาใชจาย

ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัด

งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2559 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0804.5/ว1634 ลงวันท่ี 22 กันยายน 2557 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว4202 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 

4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

3892 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2562 

5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว1123 ลงวันท่ี9 เมษายน 2563 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 –

 2565) หนาท่ี 78 ลําดับท่ี 3 

(สํานักปลัด) 

      

   คาวัสด ุ รวม 190,000 บาท 

   วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 140,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องแตงกาย ท่ีจําเปนตองใชงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก เครื่องแบบ/ชุดปฏิบัติงาน

,เสื้อ กางเกง ผา,เครื่องหมายตาง ๆ, ถุงเทา / ถุงมือ,รองเทา,เข็ม
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ขัด,หมวก,ผาผูกคอ,เสื้อสะทอนแสง,เสื้อชูชีพ,ชุดดับเพลิงรวมถึง

ชนิดกันไฟ (ไมรวมถังออกซิเจน),ชุดประดานํ้า (ไมรวมถัง

ออกซิเจน),เครื่องแตงกายสําหรับงานกวาดถนน / ลางทอใส

สารเคมี,เครื่องแตงกายของผูปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล / ศูนยบริการสาธารณสุข,ชุดนาฏศิลป,ชุดดุริยางค

,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก วุฒิบัตร อปพร.,บัตรประจํา อป

พร.,เข็มเครื่องหมาย อปพร.ฯลฯ 

 -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

   วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่ีจําเปนตองใชงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก วาลวนํ้าดับเพลิง (เชื่อมกับ

รถดับเพลิง),ทอสายสงนํ้า,สายดับเพลิง,อุปกรณดับไฟ

ปา (เชน สายฉีด, ถัง, ไมตบไฟ),ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ถังดับเพลิง,ลูกบอลดับเพลิง

,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

      

   วัสดุสนาม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสนาม ท่ีจําเปนตองใชงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก เต็นทนอน/เต็นทสนามขนาดเล็ก

,ถุงนอนสนาม,เข็มทิศ,เปลสนาม,มาหิน,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก หญาสนาม หญาเทียม,โครง

ลวดรูปสัตว,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 
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  งบลงทุน รวม 25,600 บาท 

   คาครุภัณฑ รวม 25,600 บาท 

   ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       

    
โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) จํานวน 6,700 บาท 

      

  โทรทัศนแอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับความ

ละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิก

เซล ขนาด 32 นิ้ว ราคา 6,700 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1 ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล  

1) ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอ

ภพพ (Resolution) 1366 x 768  พิกเซล 

 2) ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดจอภาพข้ันตํ่า 32 นิ้ว  

3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight  

4) สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได(Smart TV) 4) ชอง

ตอ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพและ

เสียง  

5) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และ

ภาพยนตร  

6) มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital)  

(บัญชีราคามมาตรฐานคุรภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

(สํานักปลัด) 

      

   ครุภัณฑงานบานงานครัว       

    
ตูเย็น จํานวน 8,500 บาท 

      

  ตูเย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต  จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง

ละ 8,500 บาท  

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1) ในตัวขนาดท่ีกําหนดเปนความจุภายในข้ันตํ่า 

2) เปนรุนท่ีไดรับฉลากประสิทธิภาพ เบอร 5 ของการไฟฟาฝาย

ผลิต แหงประเทศไทย 

3) การจัดซ้ือตูเย็นขนาดอ่ืนใหพิจารณาถึงการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาดวย นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคา 
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(บัญชีราคามมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

(สํานักปลัด) 

    
เตาแกส จํานวน 10,400 บาท 

      

  เตาแกส จํานวน 1 เตา ราคาเตาละ 10,400 บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

1) ไมนอยกวา 3 หัวเตา 

2) มีเตาอบในตัว 

(บัญชีราคามมาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 

สํานักงบประมาณ ธันวาคม 2563) 

(สํานักปลัด) 

      

 
งานจราจร รวม 30,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   คาวัสด ุ รวม 30,000 บาท 

   วัสดุจราจร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุจราจร ท่ีจําเปนตองใชงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก สัญญาณไฟกระพริบ,สัญญาณไฟ

ฉุกเฉิน,กรวยจราจร,แผงก้ันจราจร,ปายเตือน,แทนแบริ

เออร (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต),ปายไฟหยุดตรวจ,แผน

ปายจราจร,กระจกโคงมน,ไฟแวบ,กระบองไฟ,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางชะลอความเร็วรถหรือ

ยานพาหนะ,สติ๊กเกอรติดรถหรือยานพาหนะ,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,636,870 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,419,660 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,419,660 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 947,760 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1อัตรา 

- ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงประเภท

อํานวยการทองถ่ิน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.

ท่ี นม 0809.2/ว 138 ลง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผน
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อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงนักบริหารงาน

การศึกษา จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500.-

 บาทรวมเปนเงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

 (กองการศึกษาฯ) 

   เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเงินคาวิทยฐานะใหแกพนักงานสวนทองถ่ิน ตําแหนงครู

ผูดูแลเด็กชํานาญการ (อันดับ คศ.

2) จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ  ละ 3,500.- บาท 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา

ตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

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

วันท่ี 22พฤษภาคม 2558 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 369,900 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

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

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- พนักงานจางตามภารกิจ   

   - ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1อัตรา 

   - ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.
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2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองการศึกษาฯ) 

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูดูแล

เด็ก จํานวน 1 อัตรา  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองการศึกษาฯ) 

      

  งบดําเนินงาน รวม 217,210 บาท 

   คาตอบแทน รวม 137,210 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 112,210 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน และพนักงานจาง ดังนี้ 

   1 พนักงานสวนทองถ่ิน  

      - ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษาอํานวยการทองถ่ินระดับ

ตน จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก (คศ.2) จํานวน 1 อัตรา 
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   2 พนักงานจางตามภารกิจ  

      - ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

      - ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองการศึกษาฯ) 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนทองถ่ิน และพนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน ท่ีมีสิทธิไดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน

สวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2541และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา
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บุตร พ.ศ. 2523และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

(กองการศึกษาฯ) 

   คาใชสอย รวม 60,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน 

- คาถายเอกสาร 

- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

- คาซักฟอก 

- คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

- คาระวางบรรทุก 

- คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) 

- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 

- คาธรรมเนียมตาง ๆ 

- คาเบี้ยประกัน 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ีปรึกษา

, คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนท่ีภาษี,

คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง

โดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  

- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 

- คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปาย

ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอ่ืน ๆ ท่ีไมมีลักษณะ

เปนสิ่งกอสราง 

- คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชในราชการ  
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(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

(2) คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

, คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ 

ฯลฯ 

- คาติดตั้งประปาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  

(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  

ฯลฯ 

- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง

โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ

เครื่องโทรศัพทภายใน  

- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) 

 ฯลฯ 

      

  -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองการศึกษาฯ) 
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   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้ 

- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

- คาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ  

- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  

- คาใชจายในการประชุมราชการ 

   ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน พนักงานจาง และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
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2557 

(กองการศึกษาฯ) 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พนักงานจาง  และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ  

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0746

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองการศึกษาฯ) 

      

   คาวัสด ุ รวม 20,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม
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บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอ้ีพลาสติก,ตรายาง,ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวาง

เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,

กุญแจ,ภาพเขียน,แผนท่ี,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปดประกาศ,

แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปายตาง ๆ ท่ีใชใน

สํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาิกาตั้งหรือ

แขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,

ผาใบติดตั้งในสํานักงาน,ผาใบเต็นทขนาดใหญ,ตูยาสามัญประจํา

บาน,แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition),ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,

ยางลบ,นํ้ายาลบคําผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซอง

เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ

กระดาษไข,ไมบรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ

คารบอน,แฟม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,

ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือ,ของใชในการบรรจุหีบหอ

,นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,

พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม,ฯลฯ     

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองการศึกษาฯ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล, ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล

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

Digital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Ta

pe),หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สาย

เคเบิ้ล,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวย

ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ 
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,แผนกรองแสง,แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ  (Key Board),

เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่

ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder ),เมาส (Mouse),พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer Switching Box),เครื่องกระจาย

สัญญา (Hub),แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti vi

rus Card, Sound Card ) เปนตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน,เราเตอร(Router),ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองการศึกษาฯ) 

 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,905,720 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 1,553,720 บาท 

   คาใชสอย รวม 389,000 บาท 

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน จํานวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือจายเปนคาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 65 ลําดับท่ี 7 

(กองการศึกษาฯ) 
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โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

สําหรับคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ คาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไป

ราชการ การประชุม การอบรม การสัมมนา และการดูงาน ของ

พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากรทางการศึกษา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 65 ลําดับท่ี 9 

(กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการวันเด็กแหงชาติ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการวันเด็กแหงชาติของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคา

ปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอ่ืนๆท่ี

จําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 64 ลําดับท่ี 1 

(กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคา

ปาย คาวัสดุ อุปกรณ คา พันธุพืช คาตนไม คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
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กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 64 ลําดับท่ี 2 

(กองการศึกษาฯ) 

    

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ 

จํานวน 319,000 บาท 

      

  1. เพ่ือเปนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ จํานวน 40 คน ในอัตราคน

ละ 1,700.- บาท เปนเงิน 68,000.- บาท 

2. เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ จํานวน 40 คน จํานวน 245วัน วันละ 21.- บาท เปน

เงิน 205,800.-บาท 

3. เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการศึกษา สําหรับเด็ก

ปฐมวัย (อายุ 3-5ป)ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลพันชนะ จํานวน 40 คน ในอัตราคนละ 1,130 บาท 

 เปนเงิน 45,200.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 คาหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ป 

3.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ป 

3.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป 

3.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท/ป 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-565) หนาท่ี 64 

ลําดับท่ี 3 

(กองการศึกษาฯ) 

      

    
โครงการสานสัมพันธชุมชน เครือขายการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสานสัมพันธ ชุมชน เครือขาย

การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ เพ่ือจายเปนคาปาย คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 64 ลําดับท่ี 4 

(กองการศึกษาฯ) 

   คาวัสด ุ รวม 1,164,720 บาท 

   วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 1,164,720 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หมอ,กระทะ,กะละมัง,ตะหลิว,

กรอบรูป,มีด,ถัง,ถาด,แกวนํ้า,จานรอง,ถวยชาม,กระจกเงา,โองนํ้า

,ท่ีนอน,กระโถน,เตาไฟฟา,เตานํ้ามัน,เตารีด,เครื่องบดอาหาร

,เครื่องตีไขไฟฟา,เครื่องปงขนมปง,กระทะไฟฟา,หมอ

ไฟฟา รวมถึงหมอหุงขาวไฟฟา,กระติกนํ้ารอน,กระติกนํ้าแข็ง,ถัง

แกส,เตา,ตูเก็บอุปกรณดับเพลิง,สายยางฉีดนํ้า,ถังขยะแบบขาตั้ง

,ถังขยะแบบลอลาก,อางลางจาน,ถังนํ้า,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ผงซักฟอก,สบู,นํ้ายาดับกลิ่น,

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

ปูโตะ,นํ้าจืดท่ีซ้ือจากเอกชน,หัวดูดตะกอนสระวายนํ้า,วัสดุ

ประกอบอาหาร,อาหารสําเร็จรูป,ฯลฯ  

3. อาหารเสริม (นม) 

      เพ่ือจายเปนคาจัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ และโรงเรียน

ประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี จํานวน 6 โรงเรียน ในอัตราคน

ละ 7.37.-บาท ประกอบดวย 

      1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ

จํานวน 40 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.-บาท เปน

เงิน 76,648.- บาท 

      2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 

         - โรงเรียนบานพันชนะ 

         - โรงเรียนบานดอน 

         - โรงเรียนบานมาบกราด 
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         - โรงเรียนบานหนองพลวง 

         - โรงเรียนบานโปงกระสัง 

         - โรงเรียนบานโนนสงา 

      จํานวนเด็ก 560 คน จํานวน 260 วัน วันละ 7.37.-

 บาท เปนเงิน 1,073,072.- บาท 

 -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

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

ลําดับท่ี 10 

(กองการศึกษาฯ) 

        
       

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 2,352,000 บาท 

   เงินอุดหนุนสวนราชการ       

    
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 2,352,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนใหกับหนวยงานของรัฐ สถานศึกษาใน

เขตตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวัน ใหกับเด็ก

นักเรียน จํานวน 6 โรงเรียน จํานวนเด็ก 560 คน  

คนละ 21 บาท จํานวน 200 วัน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 

2 ) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว3924

ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. 2559และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4750

ลงวันท่ี  14  สิงหาคม 2563 

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

ลําดับท่ี 11 

(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,338,360 บาท 

  งบบุคลากร รวม 826,860 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 826,860 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 664,860 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน ตามหนังสือ

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

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข
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เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงผูอํานวยกองสาธารณสุข ฯ โดย

คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน เดือนละ 3,500 บาท รวมเปน

เงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

(กองสาธารณสุขฯ) 

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

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

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) พนักงานจางท่ัวไป

ตําแหนงคนงาน จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง  ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) พนักงานจาง

ท่ัวไป ตําแหนงคนงาน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

(กองสาธารณสุขฯ) 

  งบดําเนินงาน รวม 291,500 บาท 

   คาตอบแทน รวม 156,500 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 151,500 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน และพนักงานจาง ดังนี้ 

   1 พนักงานสวนทองถ่ิน  

      - ตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ จํานวน 1 อัตรา   

      - ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

   2 พนักงานจางท่ัวไป  ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา     

- คาปวยการอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน จํานวน 2 คน คน

ละ 5,000 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน เปน

เงิน 120,000 บาท 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาล

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการเบิกจาย  พ.ศ.

2562 ขอ 4และขอ 5  
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5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสาธารณสุขฯ) 

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนทองถ่ิน และพนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   คาใชสอย รวม 115,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน 

- คาถายเอกสาร 

- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

- คาซักฟอก 

- คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

- คาระวางบรรทุก 

- คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) 

- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 

- คาธรรมเนียมตาง ๆ 

- คาเบี้ยประกัน 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ีปรึกษา

, คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนท่ีภาษี,

คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง
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โดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  

- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 

- คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปาย

ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอ่ืน ๆ ท่ีไมมีลักษณะ

เปนสิ่งกอสราง 

- คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

(2) คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

, คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ 

ฯลฯ 

- คาติดตั้งประปาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  

(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  

ฯลฯ 

- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง

โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ

เครื่องโทรศัพทภายใน  

- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) 

 ฯลฯ 

      

  -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสาธารณสุขฯ) 

   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้ 

- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

- คาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ  

- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  

- คาใชจายในการประชุมราชการ 

   ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน พนักงานจาง และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พนักงานจาง  และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช

นารี 

จํานวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพ่ือดําเนินการจัดซ้ือ

วัคซีน และอุปกรณในการฉีด เพ่ือปองกันควบคุมโรคพิษสุนัข

บา ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนประชากรสุนัขและแมว ท้ังท่ีมี

เจาของและไมมีเจาของ จากการสํารวจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินท่ีสงหลักฐานการสํารวจใหกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิ

ภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0810.5/ว

2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

4)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.5/ว

4052 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม  2561 

5)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 

6)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว1795 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

7)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819035/235 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2563 

8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว807 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2563 

9)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว1393 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 67 ลําดับท่ี 6 

(กองสาธารณสุขฯ) 

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ  

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0746

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564  
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(กองสาธารณสุขฯ) 

   คาวัสด ุ รวม 20,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม

บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอ้ีพลาสติก,ตรายาง,ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวาง

เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,

กุญแจ,ภาพเขียน,แผนท่ี,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปดประกาศ,

แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปายตาง ๆ ท่ีใชใน

สํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาิกาตั้งหรือ

แขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,

ผาใบติดตั้งในสํานักงาน,ผาใบเต็นทขนาดใหญ,ตูยาสามัญประจํา

บาน,แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition),ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,

ยางลบ,นํ้ายาลบคําผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซอง

เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ

กระดาษไข,ไมบรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ

คารบอน,แฟม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,

ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือ,ของใชในการบรรจุหีบหอ

,นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,

พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม,ฯลฯ     

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก แกสหุงตม,

นํ้ามันเชื้อเพลิง,นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันกาด,นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเตา,

นํ้ามันจารบี,นํ้ามันเครื่อง,ถาน,กาซ,นํ้ามันเกียร,นํ้ามันหลอลื่น ,

ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสาธารณสุขฯ) 

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล, ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล

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

Digital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Ta

pe),หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สาย

เคเบิ้ล,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวย

ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ 

,แผนกรองแสง,แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ  (Key Board),

เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่

ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder ),เมาส (Mouse),พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer Switching Box),เครื่องกระจาย

สัญญา (Hub),แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti vi

rus Card, Sound Card ) เปนตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน,เราเตอร(Router),ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองคกรประชาชน       

    

โครงการควบคุมระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ

สีมาคุณากรปยชาติสยามบรมราชกุมารี (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิริน

ธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมา

คุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชใน

การดําเนินงานตามโครงการ (บานพันชนะ) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

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

ลําดับท่ี 9 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติสยามบรมราชกุมารี (บานโนนสงา หมูท่ี 6) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานโนนสงา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 70 ลําดับท่ี 23 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติสยามบรมราชกุมารี (บานโนนสงาสามัคคี หมูท่ี 11) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานโนนสงาสามัคคี) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 73 ลําดับท่ี 38 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติสยามบรมราชกุมารี (บานพลกรังนอย หมูท่ี 10) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานพลกรังนอย) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 35 ลําดับท่ี 72 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติสยามบรมราชกุมารี (บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานมาบกราด) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 17 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติสยามบรมราชกุมารี (บานวะระเวียง หมูท่ี 9) 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานวะระเวียง) 
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-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 72 ลําดับท่ี 33 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติสยามบรมราชกุมารี (บานหนองพลวง หมูท่ี 3) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานหนองพลวง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 15 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติสยามบรมราชกุมารี (บานหนองมะคา หมูท่ี 8) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม
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โครงการ (บานหนองมะคา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 28 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (บานดอน หมูท่ี 2) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวร

ขัติยราชนารี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ  (บาน

ดอน) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 68 ลําดับท่ี 12 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (บานโปงกระสัง หมูท่ี 7) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวร

ขัติยราชนารี   เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บาน

โปงกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 26 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวร

ขัติยราชนารี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ (บานพัน

ชนะ) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 67 ลําดับท่ี 7 

(กองสาธารณสุขฯ)  

      

    

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ีของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระ

เจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระ

ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (บานมาบกระสัง หมูท่ี 5) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพ

เคลื่อนท่ี ของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจา

ฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒวร

ขัติยราชนารี  เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและ

คาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตามโครงการ  (บาน

มาบกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 19 
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(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานดอน หมูท่ี 2) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานดอน) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 68 ลําดับท่ี 10 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานโนนสงา หมูท่ี 6) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานโนนสงา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 70 ลําดับท่ี 24 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

จํานวน 8,000 บาท 
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นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานโนนสงาสามัคคี หมูท่ี 11) 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานโนนสงาสามัคคี) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

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

ลําดับท่ี 37 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานโปงกระสัง หมูท่ี 7) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานโปงกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 70  ลําดับท่ี 25 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ
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วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานพันชนะ) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 67 ลําดับท่ี 8 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานมาบกระสัง หมูท่ี 5) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานมาบกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา  70 ลําดับท่ี 20 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

      



84 
 

โครงการ (บานมาบกราด) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 18 

(กองสาธารณสุขฯ)  

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานวะระเวียง หมูท่ี 9) 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานวะระเวียง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 31 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพติด TO Be Number One 

(ศูนยเพ่ือนใจวัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี (บานหนองมะคา หมูท่ี 8) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการรณรงค และ

แกไขปญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ

วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราช

กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานหนองมะคา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน
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ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา  71 ลําดับท่ี 30 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติสยามบรมราชกุมารี (บานโนนสงา

สามัคคี หมูท่ี 11) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารีเชน คา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชใน

การดําเนิน 

งานตามโครงการ (บานโนนสงาสามัคคี) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 73 ลําดับท่ี 39 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติสยามบรมราชกุมารี (บานพลกรัง

นอย หมูท่ี 10) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารีเชน คา
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วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชใน

การดําเนิน 

งานตามโครงการ (บานพลกรังนอย) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 72 ลําดับท่ี 36 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจา

ฟามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติสยามบรมราชกุมารี (บานหนอง

พลวง หมูท่ี 3) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริม

โภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กของ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี

พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารีเชน คา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชใน

การดําเนินงานตามโครงการ (บานหนองพลวง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 68 ลําดับท่ี 14 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

(บานดอน หมูท่ี 2) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจาง

เหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานดอน) 
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-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 68 ลําดับท่ี 11 

(กองสาธารณสุขฯ)  

    
โครงการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยาตานภัยมะเร็งเตานม 

(บานมาบกราด หมูท่ี 4) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช

ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจาง

เหมาบริการ และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานมาบกราด) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 69 ลําดับท่ี 16 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานโนนสงา หมูท่ี 

6) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานโนนสงา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานโปงกระสัง 

หมูท่ี 7) 

จํานวน 6,000 บาท 

        เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอ       
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หมูบานในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานโปงกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 21 

(กองสาธารณสุขฯ) 

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานพลกรังนอย 

หมูท่ี 10) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานพลกรังนอย) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานมาบกระสัง 

หมูท่ี 5) 

จํานวน 6,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานมาบกระสัง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานวะระเวียง หมู

ท่ี 9) 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานวะระเวียง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    
โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานหนองพลวง 

หมูท่ี 3) 

จํานวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานหนองพลวง) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

      

    

โครงการอบรมหมอหมูบานในพระราชประสงค (บานหนองมะคา 

หมูท่ี 8) 

จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการอบรมหมอ

หมูบานในพระราชประสงค เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงานตาม

โครงการ (บานหนองมะคา) 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 
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-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 71 ลําดับท่ี 29 

(กองสาธารณสุขฯ) 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 160,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการปองกันควบคุมโรคติดตอและโรคระบาดในพ้ืนท่ี จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน ควบคุมโรคติดตอและโรค

ระบาดในพ้ืนท่ี ตามอํานาจหนาท่ี การปองกัน และระงับ

โรคติดตอ และระบาดในพ้ืนท่ี เพ่ือเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง

เหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนในการดําเนินงาน เชน การ

ปองกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19),การ

ปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก , การปองกันและควบคุมโรคลัม

ป สกิน ฯลฯ เปนตน 

 -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา และการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2120 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0819.3/ว1375 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 

4)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว1433 ลงวันท่ี 14พฤษภาคม 2563 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว2787 ลงวันท่ี 15พฤษภาคม 2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 66 ลําดับท่ี 5 

-หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4044 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2563 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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   คาวัสด ุ รวม 110,000 บาท 

   วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุวิทยาศาสตร เพ่ือใชสําหรับปองกัน

โรคติดตอตางๆ ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก ชุดเครื่องมือผาตัด,ท่ีวางกรวยแกว,

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

ถอนฟน,เครื่องวัดนํ้าฝน,ถังเก็บเชื้อเพลิง,เครื่องนึ่ง,เครื่องมือ

วิทยาศาสตร,เคริื่องวัดอุณหภูทิ (ปรอทวัดไข) ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สําลีและผาพันแผล, ยาและ

เวชภัณฑ, แอลกอฮอล, ฟลมเอกซเรย, เคมีภัณฑ,ออกซิเจน,นํ้า

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

กระดาษกรอง,จุกตางๆ สัตวเลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร

หรือการแพทย, หลอดเอกซเรย,ทรายอะเบท,นํ้ายาพน

หมอก ควัน กําจัดยุง,คลอรีน สารสม,หนากากอนามัย,ชุด

ปองกันเชื้อโรค (แบบใชครั้งเดียวท้ิง)ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสาธารณสุขฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



92 
 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห รวม 1,083,890 บาท 

  งบบุคลากร รวม 928,980 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 928,980 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 766,980 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา    

- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน  1  อัตรา       

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของผูดํารงตําแหนงประเภท

อํานวยการทองถ่ิน ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.

ท่ี นม 0809.2/ว 138 ลง

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข
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เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม จํานวน 1  อัตรา  ในอัตราเดือน

ละ 3,500 บาท จํานวน 12  เดือน เปนเงิน 42,000บาท    

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสวัสดิการสังคม) 

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงาน

จาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

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

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน พนักงานจาง

ท่ัวไป  ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา   

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง

คนงาน จํานวน  1  อัตรา     
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- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองสวัสดิการสังคม) 

  งบดําเนินงาน รวม 154,910 บาท 

   คาตอบแทน รวม 74,910 บาท 

   
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 69,910 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษแกพนักงานสวน

ทองถ่ิน และพนักงานจาง ดังนี้ 

   1 พนักงานสวนทองถ่ิน  

      - ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา 

      - ตําแหนงนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญ

การ จํานวน 1 อัตรา 

   2 พนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง คนงาน จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน       
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สวนทองถ่ิน และพนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   คาใชสอย รวม 55,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน 

- คาถายเอกสาร 

- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

- คาซักฟอก 

- คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

- คาระวางบรรทุก 

- คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) 

- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 

- คาธรรมเนียมตาง ๆ 

- คาเบี้ยประกัน 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ีปรึกษา

, คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนท่ีภาษี,

คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง

โดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  

- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 

- คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปาย

ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอ่ืน ๆ ท่ีไมมีลักษณะ

เปนสิ่งกอสราง 
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- คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

(2) คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

, คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ 

ฯลฯ 

- คาติดตั้งประปาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  

(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา

เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  

ฯลฯ 

- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง

โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ

เครื่องโทรศัพทภายใน  

- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) 

 ฯลฯ 

      

  -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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   รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนรายจายเก่ียวกับการรับรอง และพิธีการ ดังนี้ 

- คารับรอง (รายจายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน) 

- คาใชจายในพิธีเปดอาคารตาง ๆ  

- คาใชจายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  

- คาใชจายในการประชุมราชการ 

   ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562 

2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 2381 ลง

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 

3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน พนักงานจาง และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.
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2557 

(กองสวัสดิการสังคม) 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พนักงานจาง และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ  

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0746

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

   คาวัสด ุ รวม 25,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม
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บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอ้ีพลาสติก,ตรายาง,ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวาง

เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,

กุญแจ,ภาพเขียน,แผนท่ี,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปดประกาศ,

แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปายตาง ๆ ท่ีใชใน

สํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาิกาตั้งหรือ

แขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,

ผาใบติดตั้งในสํานักงาน,ผาใบเต็นทขนาดใหญ,ตูยาสามัญประจํา

บาน,แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition),ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,

ยางลบ,นํ้ายาลบคําผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซอง

เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ

กระดาษไข,ไมบรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ

คารบอน,แฟม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,

ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือ,ของใชในการบรรจุหีบหอ

,นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,

พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม,ฯลฯ     

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุโฆษณาและเผยแพรตางๆ ท่ีจําเปนตอง

ใช ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก ขาตั้งกลอง, ขาตั้งเขียนภาพ,กลอง

และระวิงใสฟลมภาพยนตร,เครื่องกรอเทป,เลนสซูม,กระเปาใส

กลองถายรูป,ปายไฟแจงเตือนแบบลอลาก,ปายประชาสัมพันธ

,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก พูกัน,สี,กระดาษเขียนโปสเตอร

,ฟลม,เมมโมรี่การด,ฟลมสไลด,แถบบันทึกเสียงหรือภาพ

(ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนซีดี),รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจากการ

ลาง อัดขยาย,ภาพถายดาวเทียม,เอกสารเผยแพรผลการ

ดําเนินงาน,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) 

   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล, ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล

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

Digital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Ta

pe),หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สาย

เคเบิ้ล,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวย

ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ 

,แผนกรองแสง,แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ  (Key Board),

เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่

ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder ),เมาส (Mouse),พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer Switching Box),เครื่องกระจาย

สัญญา (Hub),แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti vi

rus Card, Sound Card ) เปนตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน,เราเตอร(Router),ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห รวม 300,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 300,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการรถรับสงเด็กอนุบาล และปฐมวัย

ประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลพัน

ชนะ เพ่ือเปนการสงเคราะหสําหรับเด็กผูยากไร เด็กดอยโอกาสใน

เขตพ้ืนท่ีตําบลพันชนะ 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

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

2) ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการวาดวยการสงเคราะห

ครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง พ.ศ.2552 

(กองสวัสดิการสังคม) 

จํานวน 250,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการสงเคราะหผูดอยโอกาส,ผูยากไรในตําบลพันชนะ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการสงเคราะห

ผูดอยโอกาส ผูยากไรในตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ

อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาสและครอบครัวผู

มีรายไดนอย การสังคมสงเคราะห สงเคราะห ผูปวยท่ี

ยากไร การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส การใหทุนการศึกษา เพ่ือ

ชวยเหลือนักเรียน นักศึกษา รวมท้ังการบํารุงและสงเสริมการ

ประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือใหประชาชน มีรายไดเพียงพอ

ตอการดํารงชีพและสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

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

2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการสงเคราะห

ผูปวยท่ียากไรขององคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2560 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายจายเก่ียวกับ

ทุนการศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2561 

4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว

1234  ลงวันท่ี  7 มีนาคม  2560 

5)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว

6768 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน  2560 

6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/

ว 7508  ลงวันท่ี  20 ธันวาคม  2561 

7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0935 ลง

วันท่ี  11  กุมภาพันธ  2562 

8)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ ว 1687  ลงวันท่ี 26 เมษายน  2562 

9)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.6/

ว 3526  ลงวันท่ี 13  มิถุนายน  2562 

10)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.4/

ว 1792  ลงวันท่ี 25 มีนาคม  2563 

11)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.6/

ว 2073 ลงวันท่ี 7 เมษายน2563 

12)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/

ว 2207 ลงวันท่ี 14 เมษายน2563 

13)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/

ว 2715 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม2563 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 74 ลําดับท่ี 1 

(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานสวนสาธารณะ รวม 10,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท 

   คาสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท 

   คาไฟฟา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสวนสาธารณะ  รวมถึงคาใชจายท่ีตองชําระ

พรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี ในกิจการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เปนตน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก

ท่ี มท 0808.2/ว1003 ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน. และการตรวจเงินของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 

(กองชาง) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการกิจกรรมของชมรมผูสูงอายุตําบลพันชนะ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมของ

ชมรมผูสูงอายุตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง

เหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

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

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

4) ระเบียบกรมกิจการผูสูงอายุวาดวยการใหบริการ

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2558 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 75 ลําดับท่ี 2 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมสภา

เด็กและเยาวชนตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชใน

การดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

แหงชาติ พ.ศ.2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.5/ ว

4676 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2560 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 75 ลําดับท่ี 6 

(กองสวัสดิการสังคม) 

    
โครงการดําเนินงานของกลุมอาชีพในตําบลพันชนะ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการดําเนินงานของ

กลุมอาชีพตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจาง

เหมาบริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

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

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 80 ลําดับท่ี 1 

(กองสวัสดิการสังคม) 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลพันชนะ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ

สตรีตําบลพันชนะ เพ่ือจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการและคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน  ไดแก การสงเสริมภาวะผูนําแกสตรีในชุมชน และ

พัฒนาสตรีในดานตาง ๆ การใหความรูเพ่ือการพัฒนาครอบครัว

แกประชาชนในพ้ืนท่ี การเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง
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สมาชิกในครอบครัวการปองกันและแกไขปญหาครอบครัว  การ

สงเสริมการจัดตั้งศูนยใหการชวยเหลือสําหรับนโยบายท่ี

เนนหนักและมุงผลสัมฤทธิ์ ไดแก การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว และการ

ปองกันและแกไขปญหาการมีแผนสัมพันธกอนวัยอันควรการ

ตั้งครรภในวัยรุน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน

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

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม

และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

3)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2564-

2566) หนา 75 ลําดับท่ี 4 

(กองสวัสดิการสังคม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 15,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 15,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงนักกีฬาเขารวม

แขงขันกีฬา  เชน คาใชจายสําหรับผูควบคุมหรือผู

ฝกสอน คาใชจายในการฝกซอมกีฬาท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน คาอาหารและเครื่องดื่ม คาตอบแทนผูควบคุมและผู

ฝกสอน คาอุปกรณการกีฬา คาชุดวอรม คาชุดกีฬา พรอม

รองเทา ถุงเทา ของผูควบคุม หรือผูฝกสอนและ

นักกีฬา คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีใชในการแขงขัน ฯลฯ    

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 76 ลําดับท่ี 3 

(กองการศึกษาฯ) 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 20,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการสักการะสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสักการะสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช เพ่ือจายเปนคาปาย คาอาหาร/อาหารวาง

คา คาตอบแทนวิทยากร วัสด ุอุปกรณ คาจางเหมาบริการ และ

คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม

การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 84 ลําดับ ท่ี 4 

(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,953,480 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,156,110 บาท 

   เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,156,110 บาท 

   เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จํานวน 955,140 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน และเงิน

ปรับปรุงเงินเดือนขาราชการ พนักงานสวนทองถ่ิน

ประจําป ใหแกพนักงานองคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ตาม

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จํานวนอัตราตามท่ี

ปรากฎในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) โดยคํานวณตั้งจายไว

จํานวน 12 เดือน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

- ตําแหนง นักบริหารงานชาง จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 

- ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 

2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  

3) แผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) 

(กองชาง)  

      

   เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงรายเดือนของผูดํารงตําแหนง

ประเภทอํานวยการทองถ่ิน ตามหนังสือ

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

วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ตามจํานวนอัตราท่ีปรากฏในแผน

อัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-2566 และท่ีแกไข
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เพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)  ตําแหนงนักบริหารงาน

ชาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท โดยคํานวณตั้งจาย

ไว 12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558   

(กองชาง) 

   คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 134,970 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542  และตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนง ผูชวยนายชาง

ไฟฟา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน  

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองชาง) 

      

   เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ของพนักงานจางตาม

ภารกิจ  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน

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

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

อัตราท่ีปรากฏในแผนอัตรากําลังสามป (ปงบประมาณ 2564-

2566 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน) ตําแหนงผูชวยนายชาง

ไฟฟา โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน 

- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.

      



111 
 

2542 

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

ว 138 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558  

(กองชาง) 

  งบดําเนินงาน รวม 797,370 บาท 

   คาตอบแทน รวม 452,370 บาท 

   

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
จํานวน 442,370 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัติตนอันเปนประโยชนแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

- เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษใหกับพนักงานสวน

ทองถ่ิน และพนักงานจาง  ดังนี้ 

   1 พนักงานสวนทองถ่ิน  

      - ตําแหนงนักบริหารงานชางอํานวยการทองถ่ินระดับตน 

      - ตําแหนงนายชางโยธาชํานาญงาน 

     -  ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

   2 พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนายชางไฟฟา 

- คาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งตาม

กฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป

แกพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนรายจายอ่ืนขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

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

ท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 
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   คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงาน

สวนทองถ่ินและพนักงานจาง 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงินตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

มาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง

วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

(กองชาง) 

      

   เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางประจํา จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานงานสวน

ทองถ่ิน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษา

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

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเก่ียวกับ

การศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 

(กองชาง) 

      

   คาใชสอย รวม 155,000 บาท 

   รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ       

    
รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ เชน 

- คาถายเอกสาร 

- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 
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- คาซักฟอก 

- คากําจัดสิ่งปฏิกูล 

- คาระวางบรรทุก 

- คาเชาทรัพยสิน(ยกเวน คาเชาบาน) 

- คาโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ(รายจายเก่ียวกับการจาง

เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทาง

วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ คาจัดทํา

เอกสาร ประชาสัมพันธหรือสิ่งพิมพตาง ๆ) 

- คาธรรมเนียมตาง ๆ 

- คาเบี้ยประกัน 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

- คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก เชน คาจางท่ีปรึกษา

, คาจางออกแบบ,คารับรองแบบ, คาจางทําระบบแผนท่ีภาษี,

คาจางทนายความ, คาจางผูเชี่ยวชาญบัญชี, คาจางปรับปรุง

โดเมน website,คาตรวจวินิจฉัยโรค, คาทําหมันสัตว  

- คาจางแรงงานราษฎรกรณีดําเนินการเอง 

- คาจางเหมาท่ีมีลักษณะการจางทําเพ่ือใหไดมาซ่ึงปาย

ประชาสัมพันธ ปายชื่อสํานักงาน หรือปายอ่ืน ๆ ท่ีไมมีลักษณะ

เปนสิ่งกอสราง 

- คาติดตั้งไฟฟาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาปกเสาพาดสายภายนอกสถานท่ีราชการเพ่ือใหราชการได

ใชบริการไฟฟา รวมถึงคาติดตั้งหมอแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ

ไฟฟา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการไฟฟา 

(2) คาจางเหมาเดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

, คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพ่ิม

กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม

ระบบไฟฟาและอุปกรณ 

ฯลฯ 

- คาติดตั้งประปาเพ่ือใชในราชการ  

(1) คาวางทอประปาภายนอกสถานท่ีราชการ เพ่ือใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินไดใชบริการนํ้าประปา รวมถึงคาติดตั้งมาตร

วัดนํ้าและอุปกรณประปา ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา  

(2) คาจางเหมาเดินทอประปาและติดตั้งอุปกรณประปา
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เพ่ิมเติม รวมถึง การปรับปรุงระบบประปาการบํารุงรักษาหรือ

ซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ  

ฯลฯ 

- คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้ง

โทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และ

เครื่องโทรศัพทภายใน  

- คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ (ท่ีไมเขาลักษณะท่ีดินและ

สิ่งกอสราง) ฯลฯ 

      

  -เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

      

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก

ราชอาณาจักร 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คา

เชาท่ีพัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวน

พิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน  และคาใชจายอ่ืนๆ ใน

การเดินทางไปราชการ การอบรมสัมมนา ฯลฯ ของพนักงาน

สวนทองถ่ิน พนักงานจาง และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
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(กองชาง) 

 

    
คาลงทะเบียนในการฝกอบรม จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ของพนักงานสวน

ทองถ่ิน พนักงานจาง และผูท่ีไดมีคําสั่งใหไปปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลพันชนะ ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ

ฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.

2557 

(กองชาง) 

      

   คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใช

งานไดตามปกติ  

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

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

2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2549 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 

4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว0746

ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 

5) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

      

   คาวัสด ุ รวม 190,000 บาท 

   วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุสํานักงานตาง ๆ ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก หนังสือ,เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก

,เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก,ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก,ไม
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บรรทัดเหล็ก,กรรไกร,เกาอ้ีพลาสติก,ตรายาง,ท่ีถูพ้ืน,ตะแกรงวาง

เอกสาร,เครื่องตัดโฟม,เครื่องตัดกระดาษ,เครื่องเย็บกระดาษ,

กุญแจ,ภาพเขียน,แผนท่ี,พระบรมฉายาลักษณ,แผงปดประกาศ,

แผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน หรือแผนปายตาง ๆ ท่ีใชใน

สํานักงาน,มูลี่,มานปรับแสง(ตอผืน),พรม(ตอผืน),นาิกาตั้งหรือ

แขวน,พระพุทธรูป,พระบรมรูปจําลอง,กระเปา,ตาชั่งขนาดเล็ก,

ผาใบติดตั้งในสํานักงาน,ผาใบเต็นทขนาดใหญ,ตูยาสามัญประจํา

บาน,แผงก้ันหองแบบรื้อถอนได (Partition),ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก กระดาษ,หมึก,ดินสอ,ปากกา,

ยางลบ,นํ้ายาลบคําผิด,เทปกาว,ลวดเย็บกระดาษ,กาว,สมุด,ซอง

เอกสาร,ตลับผงหมึก,นํ้าหมึกปรินท,เทป พี วีซี แบบใส,นํ้ายาลบ

กระดาษไข,ไมบรรทัด,คลิป,ตัวเย็บกระดาษ,เข็มหมุด,กระดาษ

คารบอน,แฟม,สมุดบัญชี,สมุดประวัติขาราชการ,แบบพิมพ,

ผาสําลี,ธงชาติ,สิ่งท่ีไดจากการซ้ือ,ของใชในการบรรจุหีบหอ

,นํ้ามัน ไข ข้ีผึ้ง,นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน,

พวงมาลัย,พวงมาลา,พานพุม,กรวยดอกไม,ฯลฯ     

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

   วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ท่ีจําเปนตองใช ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก ไมโครโฟน,ขาตั้งไมโครโฟน,หัวแรง

ไฟฟา,เครื่องวัดกระแสไฟฟา,เครื่องวัดแรงดันไฟฟา,มาตรสําหรับ

ตรวจวงจรไฟฟา,เครื่องประจุไฟ,โคมไฟ,โทรโขง,ไมชักฟวส,ไมค

ลอยพรอมเครื่องสงสัญญาณ,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ฟวส,เทปพันสายไฟฟา,

สายไฟฟา,หลอดไฟฟา,หลอดไฟ,เข็มขัดรัดสายไฟฟา,ปลั๊กไฟฟา

,สวิตซไฟฟา,หลอดวิทยุทรานซิตเตอรและชิ้นสวนวิทยุ,ลูกถวย

สายอากาศ,รีซีสเตอร,มูฟวิ่งคอยสคอนเดนเซอร,ขาหลอดฟลูออ

เรสเซนซ,เบรกเกอร,สายอากาศหรือ เสาอากาศสําหรับวิทยุ,

เครื่องรับโทรทัศน,จานรับสัญญาดาวเทียม,แบตเตอรี่โซลาเซลล

,กลองรับสัญญาณ,ฯลฯ 
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3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ดอกลําโพง

,ฮอรนลําโพง,แผงวงจร,ผังแสดงวงจรตาง ๆ,แผงบังคับทางไฟ

,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

   วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ท่ีจําเปนตองใช

งาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก ไขควง,ประแจ,แมแรง,กุญแจปาก

ตาย,กุญแจเลื่อน,คีมล็อค,ล็อคเกียร,ล็อคคลัตซ,ล็อคพวงมาลัย

,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ยางรถยนต,นํ้ามันเบรก,น็อต

และสกรู,สายไมล,เพลา,ฟลมกรองแสง,นํ้ากลั่น,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก เบาะรถยนต

,เครื่องยนต (อะไหล),ชุดเกียรรถยนต,เบรก,ครัช,พวงมาลัย,

สายพานใบพัด,หมอนํ้า,หัวเทียน,แบตเตอรี่,จานจาย,ลอ,ถังนํ้ามัน

,ไฟหนา,ไฟเบรก,อานจักรยาน,ตลับลูกปน,กระจกมองขาง

รถยนต,กันชนรถยนต,เข็มขัดนิรภัย,สายไฮดรอลิค,ฯลฯ  

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจายคาจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ไดแก แกสหุงตม,

นํ้ามันเชื้อเพลิง,นํ้ามันดีเซล,นํ้ามันกาด,นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันเตา,

นํ้ามันจารบี,นํ้ามันเครื่อง,ถาน,กาซ,นํ้ามันเกียร,นํ้ามันหลอลื่น ,

ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 
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   วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุคอมพิวเตอร ท่ีจําเปนตองใชใน

สํานักงาน ดังนี้ 

1.คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก แผนหรือจานบันทึกขอมูล, ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบันทึกขอมูล

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

Digital Video Disc, Flash Drive),เทปบันทึก

ขอมูล (Reel Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Ta

pe),หัวพิมพหรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ,ตลับ

ผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร,กระดาษตอเนื่อง,สาย

เคเบิ้ล,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก หนวย

ประมวลผล,ฮารดดิสกไดรฟ 

,แผนกรองแสง,แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ  (Key Board),

เมนบอรด (Main Board),เมมโมรี่

ซิป (Memory Chip) เชน RAM,คัตซีทฟด

เตอร (Cut Sheet Feeder ),เมาส (Mouse),พรินเตอรสวิต

ซ่ิงบอกซ (Printer Switching Box),เครื่องกระจาย

สัญญา (Hub),แผนวงจร

อิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card, Anti vi

rus Card, Sound Card ) เปนตน,เครื่องอานและบันทึกขอมูล

แบบตาง ๆ เชน แบบดิสเกตต (Diskette) แบบ

ฮารดดิสต (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติ

คอล (Optical) เปนตน,เราเตอร(Router),ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

      

   วัสดุอ่ืน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินคาวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีไมเขาลักษณะวัสดุตามประเภท

รายจายท่ีจําเปนตองใชงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก มิเตอรนํ้า – ไฟฟา,สมอเรือ,

ตะแกรงกันสวะ,หัวเชื่อมแกส,หัววาลวเปด – ปดแกส,ฯลฯ 
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2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก อุปกรณบังคับสัตว,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

 
งานกอสราง รวม 4,420,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   คาวัสด ุ รวม 200,000 บาท 

   วัสดุกอสราง จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือเปนเงินคาวัสดุกอสราง ท่ีจําเปนตองใชในการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก ไมตาง ๆ,คอน,คีม,ชะแลง,จอบ,สิ่ว,

เสียม,เลื่อย,ขวาน,กบไสไม,เทปวัดระยะ,เครื่องวัดขนาด

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

ผา,หนากากใสเชื่อมเหล็ก,เครื่องยิงตะปู,นั่งราน,ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก นํ้ามันทาไม,ทินเนอร,ส,ี

ปูนซีเมนต,ทราย,ยางมะตอยสําเร็จรูป,อิฐหรือซีเมนตบล็อก,

กระเบื้อง,สังกะสี,ตะปู,เหล็กเสน,แปรงทาสี,ปูนขาว,แผนดิน

เหนียวสังเคราะห ,ฯลฯ 

3. คาจัดหาวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก ทอนํ้าและ

อุปกรณประปา,ทอตาง ๆ,ทอนํ้าบาดาล ,ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 

      

  งบลงทุน รวม 4,220,000 บาท 

   คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวม 4,220,000 บาท 

   คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ       

    
โครงการตอเติมศาลาประชาคม (บานโนนสงาสามัคคี หมูท่ี 11) จํานวน 350,000 บาท 

      

  ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 14 เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไม

นอยกวา  70  ตร.ม. รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลน

ท่ี อบต.พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ   
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-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565)  หนา 52 ลําดับท่ี 182 

(กองชาง) 

   คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ       

    
โครงการกอสรางถนนคสล.จากบานนางละมัย แปนกลางถึงสวน

มะนาวนายละออง เมาะจัตุรัส (บานหนองพลวง หมูท่ี 3) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  กวาง 4 เมตร หนา0.15 เมตร ยาว 154.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตรวมไมนอยกวา 

618 ตร.ม.ไหลทางลงหินคลุกตามสภาพ รายละเอียดและ

ปริมาณตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด  พรอมปาย

โครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565)  หนา 40 ลําดับท่ี 40 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนนคสล.จากสามแยกนานายแจงถึงสามแยกบาน

นายเสนาะ พันชนะ (บานวะระเวียง หมูท่ี 9 ) 

จํานวน 430,000 บาท 

      

  กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 195  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตรวมไมนอยกวา 780 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.พันชนะ พรอมปายโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 50 ลําดับท่ี 158 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนนคสล. จากบานนายจงใบสูงเนินถึงบานนาย

สัญญา เพขุนทด  (บานมาบกราดหมูท่ี 4) 

จํานวน 350,000 บาท 
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  กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122.50  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตรวมไมนอยกวา 612.50 ตร.ม. ไหลทางหินคลุกตาม

สภาพ  รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนท่ี อบต.พัน

ชนะ กําหนด   พรอมปายโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565)  หนา 42 ลําดับท่ี 60 

(กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางถนนคสล. จากบานนายสมชาย กายสิทธิ์ - บาน

นายพาด ภักดีศิริ (บานพันชนะ หมูท่ี 1) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  ชวงท่ี 1 กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 126  เมตร หรือมี

พ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไมนอยกวา 520 ตร.ม. 

ชวงท่ี 2 กวาง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 25  เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีคอนกรีตรวมไมนอยกวา 87.50 ตร.ม. 

ไหลทางหินคลุกตามสภาพรายละเอียดและปริมาณตามแบบ

แปลนท่ี อบต.พันชนะ กําหนด  พรอมปายโครงการ   

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

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

ท่ี 1/2563 หนา 1 ลําดับท่ี 3 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบานนางดอกจันทร - 

คลองสงนํ้า (บานดอน หมูท่ี 2) 

จํานวน 350,000 บาท 

      

  กวาง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 201 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คอนกรีตรวมไมนอยกวา 603 ตร.ม. ไหลทางลงหินคลุกตาม

สภาพ  รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนท่ี อบต.พัน

ชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ   

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
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- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้ง

ท่ี 1/2564 หนา 2 ลําดับท่ี 2 

(กองชาง) 

    
โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดินพรอมลงหินคลุกจากโคกเพชร

ถึงคลองหลวงพอคูณ (บานโปงกระสัง หมูท่ี 7) 

จํานวน 400,000 บาท 

      

  ลงหินคลุก  ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 705  ม.  หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  423  ลบ.

ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย    รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนท่ี อบต.

พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ  

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 46 ลําดับท่ี 114 

(กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางถนนยกระดับคันดินพรอมลงหินคลุกสายหนองไผ 

(บานมาบกระสัง หมูท่ี 5) 

จํานวน 368,000 บาท 

      

  กระสัง ลงหินคลุก  ขนาดกวาง 5.00  ม. ยาว 518 ม.  หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 388.50 ลบ.

ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนใหเรียบรอย  ปาย

โครงการ 1 ปาย  รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ

แปลน อบต.พันชนะ กําหนด 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565)  หนา 44 ลําดับท่ี 83 

(กองชาง) 

      

    
โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากบานนางประยงค  เตินขุนทด ถึง

ไรนายสุระพล นุขุนทด  (บานหนองมะคา หมูท่ี 8) 

จํานวน 322,000 บาท 

      
  ลงดินถม  ขนาดกวาง 3.50  ม. ยาว  350  ม.  หนา

เฉลี่ย 0.80 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 980  ลบ.ม. ลง
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หินคลุก   หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอย

กวา  183.75  ลบ.ม พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนให

เรียบรอย   รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.

พันชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 46 ลําดับท่ี 114 

(กองชาง)  

    
โครงการกอสรางรางระบายนํ้าจากบานนายสมพงษ ยมสันเทียะ ถึง

บานนายทอง ก่ิงคางพลู  (บานโนนสงา หมูท่ี 6) 

จํานวน 320,000 บาท 

      

  วางทอระบาย

นํ้า คสล. ขนาด dia 0.30 เมตร  จํานวน  160 ทอน พรอมบอ

พัก  5 บอ รายละเอียดและปริมาณตามแบบแปลนท่ี อบต.พัน

ชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ   

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

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

ท่ี 1/2564 หนา 3 ลําดับท่ี 15 

(กองชาง) 

      

    

โครงการกอสรางหลังคาคลุมเครื่องออกกําลังกาย  (บานพลกรัง

นอย หมูท่ี 10) 

จํานวน 110,000 บาท 

      

  ขนาดกวาง  3.04  เมตร ยาว  22.00 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีใชสอย

ไมนอยกวา   66.88   ตารางเมตร 

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน  อบต.พัน

ชนะ กําหนด พรอมปายโครงการ  

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 51 ลําดับท่ี 174 
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(กองชาง)  

    
โครงการซอมแซมถนนหินคลุกจากปากทางถึงคลองหนองศาลเจา 

(บานพลกรังนอย หมูท่ี 10) 

จํานวน 300,000 บาท 

      

  ลงหินคลุก  ขนาดกวาง 4.00  ม. ยาว 530  ม.  หนา

เฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา  318  ลบ.

ม. พรอมเกรดปรับแตงและบดทับแนนใหเรียบรอย รายละเอียด

และปริมาณงานตามแบบแปลน อบต.พันชนะ กําหนด พรอม

ปายโครงการ 

-  เปนไปตามระเบียบหนังสือ สั่งการ ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.

2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 51 ลําดับท่ี 177 

(กองชาง)  

      

   คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง       

    
คาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง ดังนี้ 

   - การปรับปรุงระบบระบายนํ้า,ระบบไฟฟา 

   - การปรับปรุงสะพาน 

   - การปรับปรุงฝาย 

   - การปรับปรุงบอบาดาล 

   - การปรับปรุงแหลงนํ้าสาธารณะ 

   - การขุดลอกคลอง 

   - การปรับปรุงอาคาร เชน บิวทอิน Built - in ,ก้ันหองท่ีมี

สภาพม่ันคง 

   ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

195 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(กองชาง) 
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   คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)       

    
คาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือ กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว

110 ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 

(กองชาง) 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ รวม 35,000 บาท 

  งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท 

   คาใชสอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายงบ

รายจายอ่ืนๆ 
      

    
โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนคา

วัสดุ อุปกรณ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายท่ีจําเปนตองใช

ในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว164 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2558 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-

2565) หนา 82 ลําดับท่ี 3 

(สํานักปลัด) 

      

    

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหา

จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ

สีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง

กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปย

ชาติ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเปนคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา

บริการ และคาใชจายท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินงาน 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
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1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกจายคาใชจายใน

การจัดงานการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน

กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 

2)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว

1470 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 

3)หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว1425 ลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557  

-เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-

2565) หนา 82 ลําดับท่ี 4 

(สํานักปลัด) 

   คาวัสด ุ รวม 5,000 บาท 

   วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจายเปนคาจัดหาวัสดุทางการเกษตร ท่ีจําเปนตองใชดังนี้ 

1. คาจัดหาวัสดุคงทน ไดแก เคียว,สปริงเกอร (Sprinkler),จอบ

หมุน,จานพรวน,ผานไถกระทะ,คราดซ่ีพรวนดินระหวางแถว

,เครื่องดักแมลง,ตะแกรงรอนเบนโธส,อวน(สําเร็จรูป),กระชัง,มีด

ตัดตนไม, ฯลฯ 

2. คาจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก ปุย,ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืช

และสัตว,อาหารสัตว,พืชและสัตว,พันธุสัตวปกและสัตวนํ้า,นํ้า

เชื้อพันธุสัตว,วัสดุเพาะชํา,อุปกรณในการขยายพันธุ

พืช เชน ใบมีด เชือก,ผาใบหรือพลาสติก, หนากากปองกันแกส

พิษ, ฯลฯ 

-เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ท่ี มท 0808.2/ว

1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(สํานักปลัด) 

      

 


